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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 
24656 «Богданівське» (вул. Богданівська,11, м. Львів, 

79056, код за ЄДРПОУ: 03117613) на зупинення обігу ак-
цій пат «львівське автотранспортне підприємство 
24656 «Богданівське» у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «Львівське 
автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське» – 
розпорядження № 63-Кф-З від 03 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: 

«07 « березня 2017 року.

06.03.2017 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, телефон: Приватне акціонерне товариство «Міжре-
гіональне бюро консалтингу», 24382822, проспект 

Визволителiв, 1, м.Київ, 02125,0445441777. 2.Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії: 02.03.2017р. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
mbk.biz.ua.

приватне аКцІонерне товариство 
«мІжрегІональне Бюро Консалтингу»
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код за ЄДРПОУ (00906108), місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами: 68800 Одеська область, м. Рені, вул. 28 Червня буд. 323, по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені 
на 27 квітня 2017 року об 10.00 за місцезнаходженням товариства 68800 
одеська область, м. рені, вул. 28 Червня 323 ( актова зала № 1 ).

проеКт порядКу денного 
1. Обрання тимчасової лічильної комісії. та прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень. 
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах акціонерів. 
3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів ( регламенту зборів ). 
4. Звіт Голови Правління про фінансово – господарську діяльність Това-

риства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови 
правління. 

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслидками розгляду звіту Наглядової Ради.

6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду акту ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік, за-
твердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

8. Затвердження рішення щодо зміни типу ( найменування ) Товари-
ства.

9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викла-
дення його в новій редакції.

10. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо підпи-
сання статуту Товариства в новій редакції та його державної реєстрації.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного – www.reni-raysnab.pat.ua 

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.00 відповідно до переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом 
на 24 годину 21.04.2017 року у порядку встановленому законодавством 
про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерам або їх представникам необхідно при собі 
мати документ, що посвідчує особу ( паспорт ), представнику акціонера – 

документ, що посвідчує особу ( паспорт ) та довіреність на право участі у 
річних зборах, завірені у порядку, передбаченому законодавством.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з мате-
ріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою м. Рені Одеська обл. 
вул. 28 Червня 323. кабінет гол. бухгалтера у понеділок, середу, четвер з 
10.00 до 13.00, в день проведення зборів - у місці їх проведення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  
гол. бухгалтер Вітушкіна Наталя Павлівна. Тел. 048-40-6-13-20. 

Письмові пропозиції що до порядку денного зборів надаються не пізні-
ше 20 днів до дати проведення зборів. 

наглядова рада.

основнІ поКаЗниКи фІнансово-господарсьКоЇ
дІяльностІ товариства ( тис. грн. )

Найменування показника період
_______

2016

період
_______

2015 
 Усього активів  1540  1446
 Основні засоби  1343  1426
 Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
 Запаси  -  -
 Сумарна дебіторська заборгованність  19  15
 Грошові кошти та їх еквіваленти  175  5
 Нерозподілений прибуток / збиток /  ( 1132 )  ( 1207 )
 Власний капітал  1510  1435
 Статутний капітал  29  29
 Довгострокові зобов’язання  -  -
 Поточні зобов’язання  30  11
 Чистий прибуток ( збиток )  75  (72)
 Середньорічна кількість акцій / шт. /  115101  115101
 Кількість власних акцій, викуплених протягом року 
/ шт. /

 -  -

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року 

 -  -

 Чисельність працівників на кінець періоду / осіб /  5  5

голова правління  воронов с.с.

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «ренІйсьКий райпостаЧ»

Приватне акціонерне товариство «Виробничий комплекс «Лілея» (на-
далі- Товариство), місцезнаходження: 46010, м. Тернопіль, вул. Текстиль-
на, 7, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
(надалі — Збори), які відбудуться 20 квітня 2017 року о 10 год 00 хв. за 
адресою: м. тернопіль, вул. текстильна, 7 (зал для засідань).

Учасникам Зборів при собі мати паспорт, а представникам акціоне-
рів — паспорт і відповідно оформлене доручення на право участі у Збо-
рах. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 
9 год.00 хв. до 9 год. 45 хв. 20 квітня 2017 року за місцем проведення 
Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах склада-
ється станом на 24 годину 14 квітня 2017 року .

Для ознайомлення з матеріалами щодо порядку денного звертатися 
щоденно, з 9.30 до 11.00 за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Текстиль-
на, 7 (кабінет №11). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами генеральний директор Камінський Леонід Йосипо-
вич. Адреса веб- сайту Товариства, на якому розміщується інформація з 
проектами рішень з питань порядку денного: lileya.pp.ua. Довідки за теле-
фонами: (0352) 43 35 56, (0352) 43 10 75.

перелік питань, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів. 
3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської 

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

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

5. Звіт Ревізора Товариства про підсумки діяльності Товариства за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затверджен-
ня висновку Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Про розподіл прибутків Товариства за 2016 рік. Про виплату диві-

дендів та затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями 
Товариства.

8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-
кладення Статуту у новій редакції.

9. Про обрання уповноваженої особи, яка має право представляти 
Товариство для здійснення реєстраційних дій Статуту Товариства.

10. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень, що ре-
гламентують діяльність Товариства, шляхом викладення їх у новій ре-
дакції.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати при-
йняття рішення.

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

Найменування показника період
звітний 
2016рік

попередній 
2015рік

Усього активів 5684,9 4894,5
Незавершене виробництво 24,2 24 , 2
Основні засоби 1975,0 1856,8
Довгострокові фінансові інвестиції   
Запаси 2420,0 1631,6
Сумарна дебіторська заборгованість 848,3 827,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 417,4 554,5
Нерозподілений прибуток 3506,4 2886,9
Власний капітал 4516,4 3896,9
Статутний капітал 1010,0 1010,0
Довгострокові зобов’язання   
Поточні зобов’язання 1168,5 997,6
Чистий прибуток (збиток) 619,5 459,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1010000 1010000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт.)

  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

  

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

28 28

Наглядова рада Товариства

приватне аКцІонерне товариство 
«вироБниЧий КомплеКс «лІлея»
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Додаток до протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «ОБОЛОНЬ»  
№ 5 від 07.02.2017 р.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ОБОЛОНЬ».

1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОЛОНЬ», 04655 м. Київ, вул. Бога-
тирська, 3.

2). Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 13 квітня 
2017 року о 12.00 за адресою: 04655 м. Київ, вул. Богатирська, 3, 
4-й поверх, зал засідань пат «оБолонь».

3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загаль-
них зборах: 13 квітня 2017 року з 8.30 до 11.00, за адресою: 04655  
м. Київ, вул. Богатирська, 3, 4-й поверх, зал засідань ПАТ «ОБОЛОНЬ». 
Для реєстрації необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує осо-
бу акціонера або довірену особу. Для представників акціонерів — дові-
реність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог зако-
нодавства України. 

4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: станом на 24 годину 7 квітня 2017 року.

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

6 Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
7 Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів.
8 Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Виконавчого органу.

9 Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту Това-
риства за 2016 рік.

10 Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
11 Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
12 Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік. При-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
13 Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
14 Про зміну типу Товариства.
15 Про зміну найменування Товариства.
16 Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
17 Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Това-

риства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ви-
конавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товари-
ства, Положення про Президента Товариства, Принципів (Кодексу) 
корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій 
редакції.

18 Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту 
Товариства та надання повноважень на підписання протоколу Загаль-
них зборів акціонерів. 

19 Прийняття рішення про схвалення Товариством вчинених значних 

правочинів та інших правочинів для реструктуризації боргів Товариства 
за кредитами, отриманими Товариством від Європейського банку рекон-
струкції та розвитку (ЄБРР), ПАТ «ІНГ Банк Україна», ПАТ «Укрсоцбанк» 
(що є правонаступником ПАТ «Унікредіт Банк») і ПАТ «Райффайзен 
Банк Аваль» (разом вищезазначені банки — «Члени клубу кредиторів») 
(надалі такі правочини разом — «Документи реструктуризації»).

20 Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів та інших правочинів, передбачених Документами реструктури-
зації чи пов’язаних із ними.

21 Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів та інших правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішен-
ня, у тому числі таких правочинів, передбачених Документами реструк-
туризації чи пов’язаних із ними.

6). Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.obolon.ua

7). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: з матеріалами загальних зборів акціонери товариства можуть озна-
йомитись в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 04655 
м. Київ, вул. Богатирська, 3, кім. 505.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами — Корпо-
ративний секретар ПАТ «ОБОЛОНЬ», тел. (044) 201-47-75.

8). Показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ОБОЛОНЬ» 
за 2016 рік (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5338490 3930862
Основні засоби 3211469 1825930
Довгострокові фінансові інвестиції 93581 96062
Запаси 1159945 1117654
Сумарна дебіторська заборгованість 679329 708745
Грошові кошти та їх еквіваленти 28831 72022
Нерозподілений прибуток 108412 312668
Власний капітал 1670619 390545
Статутний капітал 32513 32513
Довгострокові зобов’язання 420142 109269
Поточні зобов’язання 3247729 3431048
Чистий прибуток (збиток) (219399) (335173)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 325127 325127
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4260 4840

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні

голова наглядової ради пат «оБолонь»  Блощаневич с.м. 

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «оБолонь»

 до вІдома аКцІонерІв 

пат «КиЇвКнига»
Публічне акціонерне товариство «Київкнига» (код ЄДРПОУ 02471078) 

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
25 квітня 2017 року за адресою: м.Київ, вул. сергієнка, 18.

Початок роботи зборів о 10.00. Реєстрація акціонерів та їх представни-
ків з 9.00 до 9.45. Акціонери повинні надати документ, що засвідчує особу. 
Представники акціонерів — документ, що засвідчує особу та документ, що 
підтверджує їх повноваження, складений відповідно до законодавства 
України. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24-ту годину 19 квітня 2017 року.

до порядку денного зборів включені наступні питання: 
1. Обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування загальних 

зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо річного звіту та балансу то-

вариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річних результатів 

діяльності товариства, звітів Наглядової ради та правління товариства.
7. Переобрання членiв наглядової ради товариства.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються зборів 

акціонерів, у робочий час за адресою: м.Київ, вул. Сергієнка, 18.Посадова 

особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Голова правління ПАТ «Київкнига» Галиновський В.Я. Довідки за те-
лефоном: 573-32-02

пат «Київкнига» 2016 рік
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника  Період

2016 2015
Усього активів 1169,4 896,0
Основні засоби 630,1 662,0
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси 19,9 19,0
Сумарна дебіторська заборгованість 60,4 60,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 366,1 137,7
Нерозподілений прибуток -652,8 -670,3
Власний капітал 1028,0 1028,0
Статутний капітал 491,0 491,0
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання 303,2 47,3
Чистий прибуток (збиток) 17,5 -243,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1963828 1963828
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
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Шановні акціонери приватного акціонерного товариства «аттІс» 
(місцезнаходження юридичної особи : україна, 04108, м. Київ, 

проспект свободи , буд. 4, кв. 270,
ідентифікаційний код юридичної особи 03574724 )!

Приватне акціонерне товариство «АТТІС» ( надалі ПрАТ «АТТІС» та/або 
Товариство ), в особі Директора Ярко Віктора Митрофановича, повідомляє, 
що річні Загальні збори акціонерів товариства ПрАТ «АТТІС» ( надалі За-
гальні збори) будуть проведені «10» квітня 2017 року о 12 год. 00 хв. за 
фактичним місцезнаходженням товариства : Україна, 04073 , м. Київ ,  
вул. Куренівська, буд.21, офіс 205.

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

1. Обрання робочих органів зборів, в т.ч. лічильної комісії. Прийняття 
рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та порядку та спосо-
бу засвідчення бюлетенів для голосування.

2. Звіт Директора ПрАТ «АТТІС» про результати фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

3. Затвердження аудитора та аудиторського висновку незалежного  
аудитора товариства за підсумками діяльності ПрАТ «АТТІС у 2016 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду висновку.

4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «АТТІС» за підсумками діяльності то-
вариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «АТТІС» за 2016 рік ( річних резуль-
татів фінансово-господарської діяльності: балансу та звіту про фінансові 
результати).

6. Розподіл прибутку чи покриття збитків за підсумками діяльності Това-
риства у 2016 році.

7. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного Товариства 
на 2017 рік.

8. Про схвалення значних правочинів Товариства. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

основнІ поКаЗниКи фІнансово-господарсьКоЇ дІяльностІ 
прат «аттІс » тис. грн.

Найменування показника Період
Звітний 2016 

р.
Попередній 

2015 р.
Усього активів 4049.2 2215.3
Основні засоби 90.2 9.8
Довгострокові фінансові інвестиції 0.0 0.0
Запаси 2164.5 1230.0
Сумарна дебіторська заборгованість 989.0 717.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 662.4 152.5
Нерозподілений прибуток 1939.3 1256.3
Власний капітал 1966.6 1283.6
Статутний капітал 27.3 27.3
Довгострокові зобов’язання 0.0 0.0

Поточні зобов’язання 2082.6 931.7
Чистий прибуток (збиток) 683.0 34.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27295 27295
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

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі у 
Загальних зборах акціонерів проводитиметься за фактичним місцезнахо-
дженням Товариства у місці проведення Загальних зборів акціонерів 
«10» квітня 2017 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. на підставі переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах . Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціоне-
рів — «04» квітня 2017 р. ( на 24 годину 00 хвилин).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання 
цього повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати про-
ведення Загальних зборів акціонер має право, а Товариство надає акціоне-
рам можливість, ознайомитись з документами, проектами документів (про-
екти рішень) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
зборів за фактичним місцезнаходженням Товариства:Україна, 04073 , м. Київ 
, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205 , у робочі дні з понеділка по п'ятницю, у 
робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. ( перерва з 13 год. 00 хв. до  
14 год. 00 хв. ), а в день проведення Загальних зборів — у місці їх проведення 
: Україна, 04073 , м. Київ , вул. Куренівська, буд.21, офіс 205. Посадовою осо-
бою Товариства , відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами є Директор — Ярко Віктор Митрофанович . Для ознайомлення з 
документами акціонерам та/або їх уповноваженим представникам необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження 
представника акціонера. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного това-
риства у порядку встановленому ЗУ «Про акціонерні товариства» . 

Для участі у Загальних зборах акціонерів учасникам (акціонерам) необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціо-
нерів (довірених осіб) — довіреність на право участі у Загальних зборах та 
голосування, оформлену у відповідності до законодавства України і доку-
мент, який посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту , на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань , включених до проекту порядку денного: 
www.prat-attis.sytto.com

Довідки за телефоном: +38 (044) 467-66-02, (044) 467-66-04.
Одноосібний виконавчий орган — 
Директор ПрАТ «АТТІС»________________ Ярко Віктор Митрофанович

/підпис/                  «06» березня 2017 р.
М.П

приватне аКцІонерне товариство «аттІс»
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пуБлІЧне аКцІонерне товариство 
«КиЇвсьКе автотранспортне 

пІдприЄмство «уКрпродКонтраКт», 
код ЄДРПОУ 05415608

(місцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Ревуцького, 56)
(далі-Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних збо-

рів Товариства, які відбудуться 10 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, 
вул. ревуцького, 56, автосалон товариства. початок зборів о 16 годині 
00 хвилин. Реєстрація з 14 години 30 хвилин до 15 години 45 хвилин за 
місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах — станом на 04 квітня 2017 року.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Голови Правління Товариства про підсумки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.

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

6. Звіт та висновки незалежного аудитора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків незалежного аудитора.

7. Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рік.
8. Затвердження балансу Товариства та річної фінансової звітності То-

вариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків, прийняття 

рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства 
за 2016 рік.

10. Зміна типу акціонерного товариства з публічного акціонерного това-
риства на приватне акціонерне товариство.

11. Затвердження повного та скороченого найменування Товариства.
12. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його у новій 

редакції.
13. Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціо-

нерів.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись 

Товариством у 2017 році та надання повноважень керівнику Товариства на 
укладення правочинів.

15. Про отримання в 2017 році безвідсоткової поворотної фінансової 
допомоги від ТОВ «Ілта» у розмірі 10 млн.грн. та надання повноважень 
керівнику Товариства на укладення правочину. 

16. Про надання згоди на вчинення/укладення/затвердження Договору 
про внесення змін та доповнень до Договору про надання послуг № 117GA 
від 27 квітня 2011 року із усіма змінами та доповненнями до нього (нада-

лі — «Договір, що встановлює основне зобов’язання»), який викладається 
в новій редакції у формі Договору про надання банківських послуг № 117GA 
від 04 квітня 2011 року, укладеного Товариством, ТОВ «Ілта» та ТОВ «Вил-
тон» як солідарними боржниками (поручителями) з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ 
БАНК», та надання повноважень керівнику Товариства на укладення пра-
вочинів.

17. Припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товари-
ства

18. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності  

пат «Катп «укрпродконтракт» за 2016 р. (тис. грн.)
Найменування показника період

 Попередній 
(2015)

 Звітний 
(2016)

Усього активів 19264 23690
Основні засоби 14817 13941
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 3492 5735
Сумарна дебіторська заборгованість 629 3691
Грошові кошти та їх еквіваленти 259 224
Нерозподілений прибуток (14783) (16873)
Власний капітал 12924 10834
Статутний капітал 18143 18143
Довгострокові зобов’язання 17
Поточні зобов’язання 6323 12856
Чистий прибуток (збиток) (2700) (2090)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14064362,00 14064362,00
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

40 40

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звер-
нувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожного робочого дня з 
10-00 по 17-00 години (перерва з 13-00 по 14-00 години) за адресою: м. 
Київ, вул. Ревуцького, 56, ПАТ «КАТП «Укрпродконтракт», кімната для пе-
реговорів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — голова правління Шрамко Ігор Леонідович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ilta.ua/
aboutus/public-info.

Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — документ, що по-
свідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного за-
конодавства. Довідки за телефоном: (44) 569 95 99.

голова правління пат «Катп «укрпродконтракт»

наглядова рада приватного аКцІонерного това-
риства «рІвнеІнвестпроеКт» (код ЄДРПОУ-23302887) 
місцезнаходження — 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул. Буковин-
ська, 7) повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 07 квітня 2017 року о 11 год. 00 хв. за адресою: 
м.рівне, вул. Буковинська,7, (приміщення адмінбудинку, кабінет голови 
правління прат «рівнеінвестпроект»). Дата складення переліку (реєстру) 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 03 квітня 2017р. 

перелік питань, що вносяться на голосування, згідно з проектом по-
рядку денного: 1.Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря 
зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 3. Звіт 
Правління ПрАТ «Рівнеінвестпроект» про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту виконавчого органу. 4. Звіт Наглядової ради за результатами 2016 року. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 5. Звіт та 
висновки Ревізійної комісії за результатами 2016 року. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 6. Затвердження річної фінансової 
звітності та балансу Товариства за 2016 рік. 7. Визначення порядку розподілу 
прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи в 2016 році.

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

Найменування показника Період 2016 р.
звітний попередній

Усього активів 2949,8 2992,6
Основні засоби 654,6 678,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 50,6 69,6
Сумарна дебіторська заборгованість 770,7 756,6

Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 20,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -103,3 -98,0
Власний капітал 290,5 295,8
Статутний капітал 10,0 10,0
Довгострокові зобов’язання 168,6 168,6
Поточні зобов’язання 2490,7 2528,2
Чистий прибуток (збиток) -5,3 -45,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 15

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних 
зборів — 07 квітня 2017 року, з 10 год.00 хв. до 10 год. 45хв. за місцем про-
ведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних 
осіб — документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених пред-
ставників фізичних і юридичних осіб — документ, що посвідчує особу (пас-
порт) та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань про-
екту порядку денного можна ознайомитися на власній сторінці в мережі 
Інтернет: www.rivneinvestproekt.etov.ua та за місцезнаходженням Товари-
ства у робочі дні з 09.00 год. до 16.00 год. в приміщенні адмінбудинку 
ПрАТ «Рівнеінвестпроект» (кабінет голови правління) та/або в день, у місці 
проведення загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — голова правління Чабак Мирослав Сте-
панович. Телефон для довідок: (0362) 64-25-42. наглядова рада прат рів-
неінвестпроект»
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повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

приватного аКцІонерного товариства
«уланІвсьКий агромаШ»

Місцезнаходження Товариства: 22032 Вінницька область, Хмільницький 
район, с. Уланів, вул.Миру, 39

Загальні збори відбудуться 11 квітня 2017 р. о 10 годині за місцезнахо-
дженням Товариства: 22032 вінницька область, Хмільницький район,  
с. уланів, вул.миру, 39, в актовій залі товариства. Реєстрація акціоне-
рів почнеться о 9 год. і закінчиться о 9 год. 45 хв. 

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах є 24 година 05.04.2017 р.

проект порядку денного :
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припинен-

ням повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2016 р. та стан Товариства. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Висновок незалежної аудиторської фірми щодо річного звіту Товари-

ства за 2016 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством 

за 2016 р. 
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 
одного року з дати прийняття такого рішення.

8. Надання повноважень голові Правління Товариства щодо здійснення 
всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зна-
чних правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства. 

основні показники фінансово-господарської діяльності ( тис. грн) :
ПОКАЗНИК  період

Звітн
2016

Поперед
2015

Усього активів 1162,4 1848,9

Основні засоби (за залишковою вартістю) 482,8 519,5
Довгострокові фінансові інвестиції - 0
Запаси 579,3 485,8
Сумарна дебіторська заборгованість 81,0 80,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 19,3 49,9
Власний капітал 599,8 713,6
Статутний капітал 170,1 170,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (91,3) (95,2)
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 438,8 444,2
Чистий прибуток (збиток) 3,9 82,7
Кількість власних акцій, викуплених протягом року 0 0
Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом року

0 0

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з поряд-
ком денним річних загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в 
кімнаті «Бухгалтерія» в робочі дні з 8°° до 17°° годин, а в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення. Особою, відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для під-
готовки до загальних зборів є голова Правління Осадчук В.І. Зміни щодо 
питань, включених до проекту порядку денного та проектів рішень із запро-
понованих питань, можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. адреса 
веб-сайту Товариства, на якому розміщені проекти рішень щодо кожного 
питання, включеного до проекту порядку денного ulanivagromash.com.ua

для участі у зборах та для ознайомлення з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, при собі 
обов»язково необхідно мати: 

акціонерам — паспорт ; для керівника акціонера — юридичної особи: 
завірені печаткою юридичної особи витяг із Статуту та документи, що під-
тверджують його обрання ( призначення) на посаду керівника, паспорт; до-
віреним особам акціонерів — паспорт та посвідчену згідно з чинним зако-
нодавством України довіреність. 

телефон для довідок: (04338) 31278, 31472, 0674301116
наглядова рада. 

приватне аКцІонерне товариство 
«теХнолог» (код ЄДРПОУ — 14181442)

місцезнаходження: 20300, Черкаська область, Уманський район, місто 
Умань, вул. Стара Прорізна, 8

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 12 квітня 2017 року об 11:00 годині в адмінбудівлі товари-
ства за адресою: Черкаська область, уманський район, місто умань, 
вулиця стара прорізна, будинок 8, ІІ поверх, зал для конференцій.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт Правління ПрАТ «Технолог» про результати фінансово-

господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Технолог» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізора.

7. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Технолог» за 2016 рік. 
8. Порядок розподілу прибутку Товариства, затвердження розміру, стро-

ків та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
найменування показника період 

2016 рік 2015 рік
Усього активів 418441 383746
Основні засоби 69753 49914
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 134089 96828
Сумарна дебіторська заборгованість 123461 213179
Грошові кошти та їх еквіваленти 2636 4049
Нерозподілений прибуток 277256 76867
Власний капітал 286906 236424
Статутний капітал 2367 2367
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 131535 147322
Чистий прибуток (збиток) 54246 62941

Середньорічна кількість акцій (шт.) 236752320 236752320
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 330 327
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 12 квітня 2017 року з 10:00 

години до 10:50 години за місцем проведення зборів. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом 
на 24 годину 06 квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для пред-
ставника акціонера крім паспорта — довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з до-
кументами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 20300 Чер-
каська область, Уманський район, місто Умань, вулиця Стара Прорізна, бу-
динок 8, приймальня, ІІ поверх у робочі дні з 8-00год. до 17-00 год. Особою, 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голо-
ва правління Ренський Сергій Олександрович тел. (04744) 4-03-03, 4-03-02. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з 
проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства  — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.14181442.smida.gov.ua

Телефон для довідок: (04744) 4-03-02, 4-03-03 
наглядова рада

приватне аКцІонерне товариство
«уланІвсьКий агромаШ»
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повідомлення про незмінність ставки відсоткового доходу за 
облігаціями

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСО-
ВИХ РІШЕНЬ» 

2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеже-
ною відповідальністю

3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 35725063
4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармій-

ська, 72
5. Міжміський код, телефон, факс: (044) 593-73-07
6. Електронна поштова адреса: info@fincom-fsc.com.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: https://kreditmarket.ua/rus/

about.html
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність 

попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії В.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті 

емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по п’ятнадцятому відсо-
тковому періоду, що триває з 21.04.2017 р. по 20.07.2017 р. по обліга-
ціям серії В (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств 
від 18.12.2013 р. №185/2/2013) становить 22% (двадцять два) відсотки 
річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність 
попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії С.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії 
облігацій, ставка відсоткового доходу по чотирнадцятому відсотковому 
періоду, що триває з 17.04.2017 р. по 16.07.2017 р. по облігаціям серії С 
(Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.02.2014 р. 
№186/2/2013) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність 
попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії D.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті 
емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по тринадцятому відсотко-
вому періоду, що триває з 28.03.2017 р. по 26.06.2017 р. по облігаціям 

серії D (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 
25.04.2014 р. №187/2/2013) становить 22% (двадцять два) відсотки 
річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність 
попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії Е.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті 
емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по сьомому відсотковому 
періоду, що триває з 30.03.2017 р. по 28.06.2017 р. по облігаціям се-
рії Е (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 
13.10.2015 р. №99/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річ-
них.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність 
попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії F.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті 
емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по сьомому відсотковому 
періоду, що триває з 30.03.2017 р. по 28.06.2017 р. по облігаціям се-
рії F (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 
13.10.2015 р. №100/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки 
річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність 
попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії G.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії 
облігацій, ставка відсоткового доходу по сьомому відсотковому періоду, 
що триває з 30.03.2017 р. по 28.06.2017 р. по облігаціям серії G (Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р. 
№101/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність 
попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії Н.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті 
емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по сьомому відсотковому 
періоду, що триває з 30.03.2017 р. по 28.06.2017 р. по облігаціям се-
рії Н (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 
05.11.2015 р. №102/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки 
річних.

товариство З оБмеженою вІдповІдальнІстю
«фІнансова КомпанІя «центр фІнансовиХ рІШень»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» 

2. Код за ЄДРПОУ 14360506
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, пр-т Московський, 

буд. 8, корп. 16-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-66-70 426-67-89
5. Електронна поштова адреса alliancebank@alliancebank.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.alliancebank.org.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (протокол 

№15 вiд 03 березня 2017 року) та на пiдставi наказу Голови Правлiння 

№40-к вiд 03.03.2017 Баранова Сергiя Вячеславовича 03.03.2017 р. 
звiльнено з посади Заступника Голови Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» та 
припинено його повноваження як члена Правлiння. Посадова особа 
обiймала посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», чле-
на Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 14.01.2013 р. по 03.03.2017р. 
Пiдставою для прийняття рiшення та обґрунтуванням змiн у персонально-
му складi посадових осiб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є заява посадової особи 
про звiльнення. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. Посадова 
особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

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

голова правлiння  онищенко наталiя василiвна

пуБлIЧне аКцIонерне товариство «БанК альянс»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
прат «меблева фабрика «лагода»

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 02.03.2017
7. Дата розміщення у стрічці новин 03.03.2017
8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

Посадова особа Член Правління Зима Євгенія Андріївна (паспорт 
CО 865410 25.04.2002 Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві, 

частка у СК — 0%) — звільнено з посади у відповідності до Протоко-
лу рішення НР № 02/03/2017 від 02.03.2017. Причина — закінчення 
терміну дії повноважень Строк перебування на посаді — 3 роки. По-
садова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові 
злочини.

Посадова особа Член Правління Суховерхова Ірина Віталіївна 
(паспорт ВР 359149 03.12.2008 Мукачівським МВ ГУ МВС України в 
Закарпат. обл., частка у СК — 0%) — звільнено з посади у відповід-
ності до Протоколу рішення НР № 02/03/2017 від 02.03.2017. Причи-
на — закінчення терміну дії повноважень Строк перебування на поса-
ді — 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за 
корисливі чи посадові злочини.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. голова правління татарін а.Є.

приватне аКцІонерне товариство
«меБлева фаБриКа «лагода»
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(код за Єдрпоу 00688491,  
місцезнаходження: 08662, Київська обл., васильківський р-н, 

смт. гребінки, вул. Індустріальна, буд. 3)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 28 квітня 2017 р. о 15:00 год за адресою: 08662, Київ-
ська обл., васильківський р-н, смт. гребінки, вул. Індустріаль-
на,  буд. 3 в актовому залі.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 14:20 до 14:40 год. 

проеКт порядКу денного 
 (перелІК питань, Що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для про-

стого голосування.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

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

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

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 8489 8143
Основні засоби 4904 4907
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 183 183
Сумарна дебіторська заборгованість 811 473
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 18
Нерозподілений прибуток -5148 -5395
Власний капітал -1797 -2044
Статутний капітал 86 86

Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 10286 10187
Чистий прибуток (збиток) 247 -136
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8581 8581
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах станом на 24 годину 24 квітня 2017 року, за три ро-
бочі дні до дня проведення зборів. порядок ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за 
адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Інду-
стріальна, буд. 3 бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00 до  
16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами Луценко Тетяна Анатоліївна. 

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику 
для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого 
товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлен-
ня. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх 
проведення без попереднього письмового запиту. Для реєстрації учас-
никам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт). Представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно 
діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.

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

тел. для довідок: (045) 717-10-52 
генеральний директор прат «гребінки-Хлібопродукт»

приватне аКцІонерне товариство
«греБІнКи-ХлІБопродуКт»

(код Єдрпоу 21266653,  
місцезнаходження: 61072, м. Харків, пр. ленина,56)

повідомляє про проведення чергових зборів, які відбудуться 
20.04.2017 р. о 10:00 год за адресою: 61072, м. Харків, проспект лені-
на, 56, офіс 410

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 09:30 до 09:50 год.

порядоК денний  
(перелІК питань, Що виносяться на голосування):

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

стого та кумулятивного голосування.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2016 рік.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

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

бутку за 2016 рік.
8. Про вчинення значного правочину.
9. Відкликання Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.

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

найменування показника період
Звітний 

2016
попере-

дній 2015
Усього активів 5812 10095
Основні засоби 1038 1246
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 1621 2767
Сумарна дебіторська заборгованість 1601 3945
Грошові кошти та їх еквіваленти 820 926

Нерозподілений прибуток 2975 2774
Власний капітал 3582 3533
Статутний капітал 3 3
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2101 6491
Чистий прибуток (збиток) 54 42
Середньорічна кількість акцій (шт.) 574 574
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 61 71
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах станом на 24 годину 14 квітня 2017 року, за три робочі 
дні до дня проведення зборів. порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготов-
ки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: 
м. Харків, проспект Леніна 56, офіс 413 з понеділка по п’ятницю з 10-00 
до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами Кубишкін О.М.

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику 
для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого то-
вариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В 
день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів докумен-
ти надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення 
без попереднього письмового запиту.

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного — www.tpa-ua.com.

тел. для довідок: (057) 340-28-65
директор прат «важпромавтоматиКа»

приватне аКцІонерне товариство
«важпромавтоматиКа»
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(код Єдрпоу 30954664,  
місцезнаходження: 61072, м. Харків, проспект леніна, 60)

повідомляє про чергові загальні збори акціонерів, які відбудуться 
20 квітня 2017 р. об 11:00 год. за адресою: м. Харків, проспект ле-
ніна, 60, кімн. №1.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 10:00 до 10:45 год.

проеКт порядКу денного  
(перелІК питань, Що виносяться на голосування):

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

стого голосування.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

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

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

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

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

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 55513,5 31236,4
Основні засоби 36673.3 28240,1
Довгострокові фінансові інвестиції 5.3 5,3
Запаси 3.0 926,0
Сумарна дебіторська заборгованість 2561.7 248,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 16270.2 1816,5
Нерозподілений прибуток -678.2 -565,5

Власний капітал (додатковий) 1993,1 1395,5
Статутний капітал 410,0 410
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 53788,6 29996,6
Чистий прибуток (збиток) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 82 82
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 10

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах станом на 24 годину — 18 квітня 2017 р., за три ро-
бочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів 
з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адре-
сою: м. Харків, проспект Леніна, 60, кімн. №1 з понеділка по п’ятницю 
з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, Пашаєва З.А. Документи нада-
ються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлен-
ня, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не 
пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день про-
ведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи нада-
ються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без 
попереднього письмового запиту.

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

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

телефон для довідок: (057) 340-48-12
наглядова рада прат «теХнопарК «ІмК»

приватне аКцІонерне товариство «теХнологІЧний парК
«Інститут моноКристалІв»

Шановний акціонер!
Спільне підприємство у формі приватного акціонерного товариства 

«Софрахім», що розташоване за адресою: 51400, Дніпропетровська 
обл., м.Павлоград, вул.Заводська, 44, повідомляє про проведення Річ-
них загальних зборів акціонерів, які відбудуться 07 квітня 2017 року в 
м.павлоград по вул.Заводська, 44 в приміщенні заводоуправлін-
ня державного підприємства «науково-виробниче об’єднання 
«павлоградський хімічний завод» в кімнаті 1 об 11.00. Початок ре-
єстрації акціонерів з 10.00 до 10.30 07 квітня 2017 року. Перелік акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складений 
станом на 24:00 03.04.2017р. відповідно до Закону України «Про депо-
зитарну діяльність».

проект порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання лічильної комісії та 

затвердження регламенту і порядку проведення зборів.
2. Звіт дирекції Товариства про результати виробничо-госпо-

дарської діяльності підприємства за 2016 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
5. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на 

отримання дивідендів, порядок та строки їх виплат.
6. Затвердження бюджету Товариства на 2017 рік.
7. Вирішення питання перспективи діяльності Товариства.
8. Затвердження нової редакції статуту Товариства.
9.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської 
діяльності протягом 2017 року та першого кварталу 2018 року.

10. Прийняття рішення про кредитування Товариства в 2017-2018 
роках.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 14107 15001

Основні засоби 3757 3944
Довгострокові фінансові інвестиції 12 12
Запаси 6348 7626
Сумарна дебіторська заборгованість 1673 1923
Грошові кошти та їх еквіваленти 1973 1284
Нерозподілений прибуток 11304 12126
Власний капітал 13913 14611
Статутний капітал 281 281
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 194 390
Чистий прибуток (збиток) (698) 496
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1124000 1124000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

30 43

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.sofrachime.com.

Відповідно ст.36 «Про акціонерні товариства» та Статутом Товари-
ства, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
м.Павлоград, вул.Заводська, 44 в приміщенні офісу СП ПРАТ «Софра-
хім» у робочі дні: з понеділка по п’ятницю, у робочий час: з 8.00 до 
17.00. Також, за заявою акціонера, у строк не пізніше 15 днів до дати 
проведення зборів, документи, необхідні для прийняття рішення, мо-
жуть бути надіслані поштою.

Відповідальна особа — головний бухгалтер Коломойцева В.В.
дирекція сп прат «софрахім»

спІльне пІдприЄмство у формІ приватного аКцІонерного товариства 
«софраХІм»
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повІдомлення
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

пуБлІЧного аКцІонерного товариства 
«житомирсьКий маслоЗавод»

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
(протокол Наглядової ради № 77 від 23 лютого 2017 року) прийнято рішен-
ня про проведення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі — Загаль-
ні збори акціонерів) 12 квітня 2017 року.

Загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням ПАТ «ЖИ-
ТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»: м. житомир, вул. Івана гонти, 4, актова 
зала № 1, початок чергових Загальних зборів акціонерів о 10 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у Загальних збо-
рах акціонерів буде здійснюватися в день проведення Зборів за вказаною 
вище адресою, початок реєстрації — о 08 год. 30 хв., закінчення реєстра-
ції — о 09 год. 45 хв.

Датою складення реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах акціонерів, визначено 06 квітня 2017 року. 

проеКт порядКу денного ЗагальниХ ЗБорІв аКцІонерІв 
пуБлІЧного аКцІонерго товариства «житомирсьКий 

маслоЗавод» (надалі — товариство)
1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акці-

онерів Товариства. 
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік, визначення та погодження основних на-
прямків діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Правління Товариства. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2016 році. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (форми № № 1, 2, 
3, 4).

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи То-
вариства за 2016 рік та затвердження планового розподілу прибутку Това-
риства на 2017 рік.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів 

Наглядової Ради.
10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання контрактів від імені Товариства, що укладатимуться з Го-
ловою та членами Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товари-
ства. 

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів акціонер пови-
нен мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціоне-
ра — паспорт, довіреність на право представляти інтереси акціонера, 
оформлену та завірену відповідно до вимог чинного законодавства Украї-
ни, інші документи, які підтверджують право на представництво.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, акціонери мо-
жуть за особистим запитом у робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням 
ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4,  
3-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юридичного відділу. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами член На-
глядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Таргонський І.М.

З питань підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИ-
ТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» звертатися за телефоном: (0412) 42 - 29 - 30.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного: www.ztm.ho.ua.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2015-2016 рр.

(тис. грн)*
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 919806 683359
Основні засоби 426317 371055
Довгострокові фінансові 
інвестиції

47 47

Запаси 154015 129892
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

183140 125013

Грошові кошти та їх еквіваленти 2496 5207
Нерозподілений прибуток 694506 559291
Власний капітал 699847 564632
Статутний капітал 1393 згідно Статуту 

(5341 згідно 
фінансової 

звітності складеної 
за міжнародними 

стандартами

1393 згідно 
Статуту (5341 

згідно фінансової 
звітності складеної 
за міжнародними 

стандартами
Довгострокові зобов’язання 56120 1253
Поточні зобов’язання 156392 110636
Чистий прибуток (збиток) 135335 94336
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27865000 27865000
Кількість власних акцій, викупле-
них протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витраче-
них на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

630 821

наглядова рада пат «житомирсьКий маслоЗавод»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 7 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14



№45, 7 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 7 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16



№45, 7 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ВЕРНУМ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 36301800
3. Місцезнаходження: 02094 м. Київ пр. Юрія Гагаріна, 17-В
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 559-23-18 (044) 559-23-18
5. Електронна поштова адреса: info@vernumbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.vernumbank.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
03 березня 2017 року Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 

(протокол №28) прийнято рiшення призначити з 06.03.2017 р. на посаду 
Заступника Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Савчука Олексан-
дра Миколайовича безстроково, вiдповiдно до Статуту ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК». О.М. Савчук не володіє часткою в статутному капiталi емітента, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Про-
тягом останніх п’яти років Савчук О.М. займав такі посади: ПАТ «БАНК 
БОГУСЛАВ» — Заступник Голови Правління. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. Особу обрано на строк до 
припинення повноважень.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

голова правління  соболєв олександр аркадійович

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «вернум БанК»
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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: пуБлIЧне аКцIонерне товари-
ство «веКтор БанК». 2. Код за ЄДРПОУ: 39037656. 3. Місцезнаходжен-
ня: 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
044 235-09-09. 5. Електронна поштова адреса bank@vectorbank.com.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації www.vectorbank.com.ua. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 

02.03.2017 №112-рш/БТ «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВЕКТОР БАНК» до категорiї неплатоспроможних» виконав-
чою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi — Фонд) 
прийнято рiшення вiд 02.03.2017 № 853 «Про запровадження тимчасової 
адмiнiстрацiї у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та делегування повноважень тимчасо-
вого адмiнiстратора банку». Згiдно з даним рiшенням розпочато процедуру 
виведення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕКТОР БАНК» 
(далi — ПАТ «ВЕКТОР БАНК») з ринку шляхом запровадженням в ньому 
тимчасової адмiнiстрацiї строком на один мiсяць з 03.03.2017 по 02.04.2017 
(включно), призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всi повно-
важення тимчасового адмiнiстратора ПАТ «ВЕКТОР БАНК», визначенi За-

коном України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» (далi — 
Закон), зокрема статтями 37-39 Закону, провiдному професiоналу з питань 
врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процеду-
ри тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання 
неплатоспроможностi банкiв Додусенку Володимиру Iвановичу строком на 
один мiсяць з 03.03.2017 по 02.04.2017 (включно). Уповноважена особа 
Фонду приступила до виконання своїх обов’язкiв з 03.03.2017 року. Додусен-
ко В.I. (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями ПАТ «ВЕКТОР 
БАНК» не володiє (розмiр пакета акцiй — 0%). Протягом останнiх п'яти рокiв 
Додусенко В.I. обiймав наступнi посади: провiдний професiонал з питань 
врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процеду-
ри тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання 
неплатоспроможностi банкiв Фонду. Вiдповiдно до частини першої статтi 36 
Закону з 03 березня 2017 року Уповноважена особа Фонду вiд iменi Фонду 
набуває всi повноваження органiв управлiння (загальних зборiв, Спостереж-
ної ради i Правлiння) та органу контролю (внутрiшнього аудиту) ПАТ «ВЕК-
ТОР БАНК» з дня початку тимчасової адмiнiстрацiї i до її припинення.

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

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

2. Уповноважена особа ФГВФО на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї 
ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Додусенко В.І. 03.03.2017

пуБлIЧне аКцIонерне товариство «веКтор БанК»
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Приватне акціонерне товариство «Київське автотранспортне під-
приємство 1010» (місцезнаходження: 07353, Київська, Вишгород-
ський р-н, с. Старi Петрiвцi, вул. Польова, 9, код ЄДРПОУ 19414617) 
(далі — Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2017 р. о 
10.00 годині за адресою: 07353, Київська, вишгородський р-н, 
с. старi петрiвцi, вул. польова, 9, в адмінбудинку, кімната №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах від-
будеться з 09.00 до 09.45 у день та за місцем проведення загальних 
зборів. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно 
до чинного законодавства (для представників акціонерів).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 20 квітня 2017 р.

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

1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвер-
дження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства, порядку 
та способу засвідчення бюлетеня для голосування.

2. Звіт Директора Товариства за 2016 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 р.
5. Прийняття рішення за насідками розгляду звіту Директора, На-

глядової ради та звіту Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
19414617.infosite.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних збо-

рів до дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за 
адресою: 07353, Київська, Вишгородський р-н, с. Старi Петрiвцi, 
вул. Польова, 9, в адмінбудинку, кімната №1, по вівторкам і четвергам 
з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00), а в день проведення за-
гальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Директор Данильчук Микола Iванович. Тел. /04596/44-590.

основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн.)

Найменування показника Перiод
Звiтний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активiв 561,0 583,0
Основнi засоби 394,0 425,0
Довгостроковi фiнансовi інвестиції - -
Запаси 9,0 7,0
Сумарна дебiторська заборгованість 116,0 116,0
Грошовi кошти та їх еквіваленти 19,0 12,0
Нерозподiлений прибуток -669,0 -650,0
Власний капiтал - -
Статутний капiтал 1172,0 1172,0
Довгостроковi зобов’язання - -
Поточнi зобов’язання 58,0 61,0
Чистий прибуток (збиток) -19,0 -73,0
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 4686120 4686120
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених 
протягом перiоду (шт.)

- -

Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду 
(осiб)

6 6

директор  данильчук микола Iванович

приватне аКцІонерне товариство
«КиЇвсьКе автотранспортне пІдприЄмство 1010»
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сІльсьКогосподарсьКе приватне аКцІонерне 
товариство «уКраЇна» (Код Єдрпоу 00429157)

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
12.04.2017 року о 9.00 годині за місцезнаходженням товариства: ми-
колаївська область, доманівський район, село мостове, Будинок 
культури.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та визначення терміну дії її повнова-

жень.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Визначення порядку засвідчення бюлетенів.
4. Затвердження звіту Правління про роботу товариства за 2016 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2016 рік.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 

2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів 
за 2016 рік.

8. Відзив Правління, Наглядової ради і Ревізійної комісії.
9. Обрання Правління товариства.
10. Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства.
11. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
12. Надання згоди на прийняття рішення про попереднє схвалення 

значних правочинів.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
спрат «уКраЇна» (тис. грн.)

 Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів 72365  45155

сІльсьКогосподарсьКе приватне аКцІонерне товариство «уКраЇна»

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

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

СТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ: 38707466
3. Місцезнаходження: 04053 місто Київ провул. Киянівський, буд.7А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-42-48 (044)272-42-46
5. Електронна поштова адреса: 38707466@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://38707466.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. текст повідомлення

1). ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» повідомляє, що 
згідно з реєстром власників іменних цінних паперів станом на 28.02.2017 
року, який емітент отримав 02.03.2017 року від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕ-

ПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», на рахунках власників акцій, яким належать 10 і 
більше голосуючих акцій, відбулися зміни, в результаті яких:

- зменшився розмір частки у статутному капіталі ПРАТ «ФК «АРДЖЕНТ 
ГРУП» власника акцій юридичної особи: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАНА АСІСТАНС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
34899246, місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, провулок Киянівський, 
буд.7А). До змiни розміру пакета акцiй розмір частки акцiонера ТОВ «АЛЬТА-
НА АСІСТАНС» становив 453180053 штук (96,0127 %) в загальнiй кiлькостi 
акцiй та 453180053 штук (96,0127 %) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 
Після зміни розміру пакета акцій, розмiр частки акцiонера ТОВ «АЛЬТАНА 
АСІСТАНС» становить 443965897 штук (94,060571%) в загальнiй кiлькостi 
акцiй та 443965897 штук (94,060571%) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

генеральний директор Бакакін о.а.,  03.03.2017 р. 

приватне аКцІонерне товариство «фІнансова КомпанІя «арджент груп»
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Основні засоби 25675  5217
Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси 26619  6829
Сумарна дебіторська заборгованість 13583  12503
Грошові кошти та їх еквіваленти 676  808
Нерозподілений прибуток 46121  32530
Власний капітал 67114  40395
Статутний капітал 2533  2533 
Довгострокові зобов’язання 1429  374
Поточні зобов’язання 2916  3825
Чистий прибуток ( збиток ) 26838  13692
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2532776  2532776
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-  — 

Численність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

79  77

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних збо-

рах буде проводиться за місцем проведення зборів. Початок реєстра-
ції — 8.00 год., закінчення реєстрації — 8.50 год.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформ-
лену з вимогами чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
буде складено станом на 24 годину 06.04.2017 року.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням то-
вариства у вівторок та четвер щотижня з 9.00 до 12.00 у кімнаті плано-
вого відділу, а в день проведення зборів — за місцем проведення, від-
повідальний за ознайомлення — Тарасенко К.С.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни або доповнення, то 
вони будуть надруковані в газеті «Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 
10 днів до дати проведення зборів.

Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з 
проектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного 
загальних зборів: http://sprat-ukraina.com.ua/

тел. для довідок: (05152) 9-42-91.
наглядова рада товариства

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 37841754
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442724248 0442724246
5. Електронна поштова адреса: 37841754@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://37841754.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. текст повідомлення
1). ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» повідомляє, що згідно з реєстром 

власників іменних цінних паперів станом на 28.02.2017 року, який емі-
тент отримав 02.03.2017 року від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТА-
РІЙ УКРАЇНИ», на рахунках власників акцій, яким належать 10 і більше 
голосуючих акцій, відбулися зміни, в результаті яких:

- збільшився розмір частки у статутному капіталі ПРАТ «АСГАРД 

ХОЛДИНГ» власника акцій юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТ-
МЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35093832, 
місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, провул. Киянівський, 
буд.7А), що діє від імені та за рахунок ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО 
ТИПУ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ» (код ЄДРІСІ 2331628). До змiни розміру 
пакета акцiй розмір частки акцiонера ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІН-
ВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПНВІФЗТ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ») стано-
вив 397 802 583 штуки (69,545906 %) в загальнiй кiлькостi акцiй та  
397 802 583 штуки (69,545906 %) в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй. Після зміни розміру пакета акцій, розмiр частки акцiонера  
ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПНВІФЗТ 
«ІОЛАНТА КАПІТАЛ») становить 490 923 031 штуки (85,825704 %) в 
загальнiй кiлькостi акцiй та 490 923 031 штуки (85,825704 %) в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй. Дата обліку достовірно невідома.

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

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

директор Бакакін о.а.,  03.03.2017 р. 

приватне аКцІонерне товариство «асгард Холдинг»
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приватне аКцІонерне товариство 
«внеШтранс»Код Єдрпоу: 22959140,

Місцезнаходження Товариства: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18 Аповідом-
ляє, що 20 квітня 2017 року о 10-00 відбудуться річні загальні збори акціоне-
рів.місце проведення зборів — 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18 а, офіс 1
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних збо-

рів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), 
затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

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

4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 
результатами господарської діяльності у 2016 році.

основнІ поКаЗниКи фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів
Основні засоби 43119 28251
Довгострокові фінансові інвестиції 0
Запаси 344 463
Сумарна дебіторська заборгованість 4610 4290
Грошові кошти та їх еквіваленти 1214 3859
Нерозподілений прибуток 15299 12905
Власний капітал 16600 12926
Статутний капітал 21 21
Довгострокові зобов’язання 10239 0
Поточні зобов’язання 512 0
Чистий прибуток (збиток) 2394 2687
Середньорічна кількість акцій (шт.)
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) 66 66
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-

рах: 20.04.2017 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для реєстра-
ції для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт або до-
кумент, що посвідчує особу, представнику акціонера — також документ, що 
підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.Від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма мате-
ріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за 
місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по п’ятницю)  
з 09-00 до 17-00, в кімнаті №1, а в день проведення загальних зборів — та-
кож у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — директор Колеснік І.П., тел.  
(044) 494-22-30.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь в загальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня про-
ведення загальних зборів — 14.04.2017 р.Пропозиції щодо порядку денного 
загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визна-
ченому законодавством України.Довідки за телефоном (044) 494-22-30.

приватне аКцІонерне товариство 
«науКово-вироБниЧий центр 

«трансмаШ»
рІЧна ІнформацІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ТРАНСМАШ»; 30009065;  
пров. Отакара Яроша,18,оф.107, м. Харків, Дзержинський район, 
Харкiвська область, 61045, Україна, (0642)347203.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 03.03.2017.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.transmash.lugansk.ua

до уваги акціонерів приватного аКцІонерного 
товариства «Будтранс» (код за Єдрпоу 03481328)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС» повідомляє про 

проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС» (далі — Товариство), 02094, 
м. Київ, провулок Карельський, 5.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 21 квіт-
ня 2017 року о 14.00, м. Київ, провулок Карельський, 5, 2-й поверх, 
приймальня.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах:

з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 21 квітня 2017 року. При собі мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додат-
ково довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 14.04.2017 р.

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

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства у 

2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2016 році 

та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 

підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
8. 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, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості.

5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://bud-trans.kiev.ua

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

Найменування показника Період
Звітний

2016
Попередній

2015
Усього активів 686,8 819,9
Основні засоби 378,9 589,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 46,2 81,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 60,6 19,8
Нерозподілений прибуток (збиток) -124,6 27,2
Власний капітал 652,4 804,2
Статутний капітал 527,3 527,3
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 34,4 15,7
Чистий прибуток (збиток) - 151,8 -66,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52730 52730
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 5

6) 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 проведен-
ня загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, ро-
бочий час з 10.00 до 16.00 в приймальні, а в день проведення загальних 
зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними доку-
ментами: Голова Наглядової ради Григорович Лариса Володимирівна. 
Контактна особа — Григорович Лариса Володимирівна, телефон для до-
відок: (044) 379-29-60.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів акціонерам необхід-
но мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам 
акціонерів — довіреність на право участі і голосування на загальних збо-
рах та документ, що посвідчує особу.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому ви-
гляді до Правління Товариства за адресою: 02094, м. Київ, провулок Ка-
рельський, 5, приймальня.

наглядова рада прат «Будтранс»
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Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛ-
ТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (надалі — Товариство), місцезна-
ходження: 36023, м. Полтава, вул. Ціолковського, 34, повідомляє про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі — загальні збори).

Дата та час проведення загальних зборів: 11 квітня 2017 року о 10.00
Місце проведення загальних зборів: м. полтава, вул. героїв ато,  71-Б, 

актовий зал товариства
Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 11 квітня 2017 року 

о 9.00
Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів: 11 квітня 

2017 року о 9.45
Місце реєстрації учасників загальних зборів: м. Полтава, вул. Героїв 

АТО, 71-Б, каб. 1
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах — станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.
перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах акціонерів.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності на 2017 рік. При-
йняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про 
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами 
розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та 
ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Бєлгород, РФ).

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та 
HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чженчжоу, Китай).

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за резуль-
татами діяльності Товариства за 2016 рік.

15. Обрання особи уповноваженої Товариством підписувати договори з 
членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «полтавсьКий алмаЗний Інструмент» за 2016 рік 

(відповідно до фінансової звітності, тис. грн.)
Найменування показника період 

звітний попередній
Усього активів 54495 49675

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «полтавсьКий алмаЗний Інструмент»

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «Ільниць-
Кий Завод меХанІЧного Зварювального 
устат Кування» (надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ — 
00222203, місцезнаходження — 90130, Закарпатська область, Іршавський 
район, с.Ільниця, вул.Радянська (Центральна),3 повідомляє, що річні за-
гальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2017 року о 10.00 год. за 
адресою: Закарпатська область, Іршавський район, с.Ільниця, вул. ра-
дянська (центральна),3, приміщення №1 клубу заводу, 4-й поверх.

перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками звіту. 
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту. 
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
10. Про формування спеціального соціального фонду Товариства на 

2017 рік.
11. Приняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з метою 

його приведення у відповідь Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Про зміну повного та скороченого найменування Товариства у 

зв’язку з приведенням діяльності Товариста у відповідність до Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства».

13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства з метою його 
приведення у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» 
шляхом викладення його у новій редакціі, затвердження нової редакції Ста-
туту Товариства.

14. Затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту та надання 
повноважень для проведення державної реєстрації Статуту Приватного акціо-
нерного товариства «Ільницький завод механічного зварювального устатку-
вання» та приведення у відповідь реєстраційних документів Товариства.

15. Про приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність 
до Закону України «Про акціонерні товариства» та їх затвердження: Кодекс 
корпоративного управління, Положення про загальні збори ПрАТ «ІЗМЗУ», 
Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІЗМЗУ», Положення про Виконав-
чий орган ПрАТ «ІЗМЗУ», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ІЗМЗУ», 
Положення про інформаційну політику ПрАТ «ІЗМЗУ», Положення про по-
садових особ ПрАТ «ІЗМЗУ».

16. Приняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради 
Товариства.

17. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядо-

вої Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

19. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії 
Товариства.

20. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства 

21. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціо-
нерів, визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості. 

Реєстрація учасників відбуватиметься 26 квітня 2017 року з 9.00 год до 
09.50 год за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загаль-
них 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 пра-
во на участь у загальних зборах 20 квітня 2017р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені 
особи можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів у робочі 
дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства: Україна, 90130, Закар-
патська область, Іршавський район, с.Ільниця, вул.Радянська (Центральна),3, 
офіс 1а, а в день проведення загальних зборів — за місцем їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Головний бухгалтер Воробканич Лариса Василівна,тел.79-431, 
экономист Кизляк Мария Федоровна, тел.0676035032

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.mzu.com.ua/shareholders.html.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 11321 11084
Основні засоби 4059 3933
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6635 6193
Сумарна дебіторська заборгованість 532 809
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 144
Нерозподілений прибуток 8677 9144
 Власний капітал 9870 10137
 Статутний капітал 861 861
 Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1451 947
Чистий прибуток (збиток) 83 1590
Середньорічна кількість акцій (шт.) 172209 172209
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) 124 131
наглядова рада



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 7 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

26

Основні засоби 19458 18019
Довгострокові фінансові інвестиції * 1423 985
Запаси 8342 7699
Сумарна дебіторська заборгованість 11267 9788
Грошові кошти та їх еквіваленти 13946 13098
Нерозподілений прибуток 18873 15668
Власний капітал 45991 41937
Статутний капітал 24888 24888
Довгострокові зобов’язання 1566 1555
Поточні зобов’язання 6938 6183
Чистий прибуток (збиток) 9722 5551
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 379 750 8 379 750
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) 188 184

* ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» м. Бєлгород, РФ
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства  
www.poltavadiamond.com.ua.

Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати документи, що 
посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт та дові-
реність на право участі і голосування на зборах, оформлену у відповіднос-
ті до вимог чинного законодавства.

До дня проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного загальних зборів акціонерів, за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО, 
71-Б, ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», кім.204, щоденно з 
9-00 до 18-00, крім суботи та неділі, обідня перерва з 12.00 до 13.00, а в день 
проведення загальних зборів — у місці їх проведення. Особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Товариства 
Басан Ігор Леонідович. Довідки за телефоном: (0532) 50-38-34. 

наглядова рада пат «полтавсьКий алмаЗний Інструмент» 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМБІКОРМ"

ідентифікаційний код 00686747, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 52410, Дніпропетровська обл.., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михай-
лівка, вул. Центральна, буд.1, далі Товариство, повідомляє:

1. Річні загальні збори акціонерів  відбудуться 19 квітня 2017 року о
12.00 год. за адресою: Дніпропетровська обл.., Солонянський р-н,
с.Сурсько-Михайлівка, вул.Центральна, буд.1,  адмінбудівля,
кімн.214.

2. Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватись з 11-30 го-
дини до 11-50, в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акці-
онерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт), представникам акціонерів - належним чином оформлену довіре-
ність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах буде складено станом на 24 годину 12 квітня 2017 року. 

4. Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку
денного):

1) Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та при-
пинення її повноважень.

2) Обрання секретаря загальних зборів.
3) Затвердження порядку голосування, регламенту роботи загальних

зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4) Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками

його розгляду.
5) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік.
Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6) Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Това-

риства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків
ревізійної комісії. 

7) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8) Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис-

тва за підсумками роботи у 2016 році.
9) Обрання наглядової ради Товариства.
10) Обрання ревізійної комісії Товариства.
11) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами нагля-

дової ради та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання уповноваже-

ної особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових догово-
рів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії.

5. Відповідно  до законодавства України акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою:
Дніпропетровська обл.., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михайлівка,
вул.Центральна, буд.1,  адмінбудівля, кімн.214, після надання письмового
запиту до Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го - директор Товариства Мартиновський В.П.

6. Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних
загальних  зборів: prat-kombikorm.com.ua

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13, (0269) 3-01-42 
7. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Комбі-

корм" (тис.грн.)

Виконавчий орган ПрАТ «Комбікорм» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС" 

ідентифікаційний код 00693109, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 52071, Дніпропетровська обл. Дніпровський район, селище Дослідне,
вул. Наукова, 1, кімн.131 далі Товариство.

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 11 квіт-
ня  2017 року о 11-00 годині за адресою: Дніпропетровська обл. Дніп-
ровський район, селище Дослідне, вул. Наукова,1, кімн.131.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводиться у день та за містом проведення зборів:  Дніпропетровсь-
ка обл. Дніпровський район, селище Дослідне, вул.Наукова,1, кімн.131.По-
чаток реєстрації - 10-30, закінчення реєстрації - 10-50.

Для участі в  зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
загальних  зборах - 24 година  05 квітня 2017 року.

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з
документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Дніпро-
петровська обл. Дніпровський район, селище Дослідне, вул.Наукова,1,
кімн.131, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Това-
риства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го - директор Товариства Мартиновський В.П.

Адреса веб-сторінки Товариства, на якій розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних
загальних  зборів: bdgoly.com.ua

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13
Проект порядку  денного:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та при-
пинення її повноважень.

2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування, регламенту роботи загальних

зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками

його розгляду.
5.  Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік.  Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

6. Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис-

тва за підсумками роботи у 2016 році.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізора Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами нагля-

дової ради та ревізором Товариства. Обрання уповноваженої особи на під-
писання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наг-
лядової ради та ревізором.

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

Виконавчий орган ПрАТ "Бджолоагросервис" 

Найменування показників Період
Звітний Попередній

Усього активів                                                        33446 30405
Основні засоби                                                      24699 25391
Довгострокові фінансові інвестиції                         - -
Запаси, товари                                                       1547 78
Сумарна дебіторська заборгованість                      4525 2943
Грошові кошти та їх еквіваленти                             105 109
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3786 -3923
Власний капітал                                                     6235 6098
Статутний капітал                                                  3297 3297
Довгострокові зобов’язання                                    - -
Поточні зобов’язання                                             27211 24307
Чистий прибуток (збиток)                                       137 1555
Середньорічна кількість акцій (шт.)                         329700 329700
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 38 34

Найменування показників
Період

Звітний Попередній
Усього активів                                                        4297,2 3877,8
Основні засоби                                                      325,1 195,5
Довгострокові фінансові інвестиції                         - -
Запаси, товари                                                      1274,9 1181,3
Сумарна дебіторська заборгованість                     2612,1 2491,3
Грошові кошти та їх еквіваленти                            71,9 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1588,6 1587,8
Власний капітал                                                    1772,1 1771,3
Статутний капітал                                                  183,5 183,5
Довгострокові зобов’язання                                   - -
Поточні зобов’язання                                             2525,1 2106,5
Чистий прибуток (збиток)                                       0,8 -96,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)                        734120 734120
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 15



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 7 березня 2017 р. 
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Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД-

ПРИЄМСТВО №11263"
(далі - "Товариство") ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03116157, міс-

цезнаходження: вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро, 49052,  повідомляє про
проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться
13.04.2017р. о 10.00 годині за адресою: вул. Орловська, буд.21, м. Дніп-
ро, 49052, актова зала.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016

році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства.

5. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у
2016 році.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності
Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та
перший квартал 2018 року.

10. Про зміну типу Товариства.
11. Про зміну найменування Товариства.
12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати
від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у
відповідності до законодавства.

13. Внесення змін до положення  "Про загальні збори  товариства" шля-
хом викладення його в новій редакції.

14. Внесення змін до положення "Про наглядову раду товариства" шля-
хом викладення його в новій редакції.

15. Внесення змін до положення "Про правління товариства" шляхом
викладення його в новій редакції.

16. Внесення змін до положення "Про ревізійну комісію товариства"
шляхом викладення його в новій редакції.

17. Внесення змін та затвердження  Кодексу (принципів) корпоративно-
го управління товариства шляхом викладення в новій редакції.

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

19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії Товариства.

22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-

рах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 07.04.2017 року.Ре-
єстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися
13.04.2017 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення загальних збо-
рів. Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акці-
онерів - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,
оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший до-
кумент, який підтверджує повноваження представника, та документ, який
посвідчує особу (паспорт). 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 09-
00 до 16-00 години,  за місцезнаходженням Товариства - вул. Орловська,
буд.21, м. Дніпро, приймальна Директора Товариства. В день проведення
загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів
та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Ди-
ректор Тараненко О.І.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://atp11263.emitinfo.com. 

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.  Пропозиції
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного, прий-
маються в письмовій формі за адресою: вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 0562 52-30-44.

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

Наглядова рада Товариства

Найменування показника
Звітний
період
2016 р.

Попередній
період
2015 р.

Усього активів 20532 10416
Основні засоби 17223 8066
Довгострокові фінансові інвестиції 85 85
Запаси  464 237
Сумарна дебіторська заборгованість 2201 1891
Грошові кошти та їх еквіваленти 488 106
Нерозподілений прибуток 455 27
Власний капітал 18604 8002
Статутний капітал 34 34
Довгострокові зобов'язання 201 294
Поточні зобов'язання 2120 1727
Чистий прибуток (збиток) 66 435
Середньорічна кількість акцій (шт.) 224488 224488
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 73

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ"

2. Код за ЄДРПОУ: 04832737
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Молодог-

вардійська, 17
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 790-98-70, (056) 790-98-73
5. Електронна поштова адреса:  transmash@t-mash.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.t-mash.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

03.03.2017 року ПрАТ "Трансмаш" отримало вiд ПАТ "Нацiональний де-
позитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв iменних цiнних па-
перiв станом на 02.03.2017 року, з якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбу-
лися на рахунках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

1. Розмiр пакету акцiй юридичної особи-нерезидента Компанiя "Нота

Бетайлiгунген ГмбХ" (Австрiя) (FN 364852y, мiсцезнаходження Штадiонгас-
се, буд.2, оф.Полiтична комуна Вiдень, Вiдень,1010) - зменшився на
3238529 голосуючих акцiй та склав 0 голосуючих акцiй.

Розмiр частки акцiонера до змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi ак-
цiй - 24,2224 %, та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 24,3993%.

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi
акцiй - 0 % та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0 %.

2. Розмiр пакету акцiй фiзичної особи збiльшився на 3238529 голосу-
ючи акцiї та склав 3238529 голосуючи акцiї.

Розмiр частки акцiонера до змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi ак-
цiй- 0% та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0%.

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi
акцiй - 24,2224%, та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 24,3993%.

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

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

Голова Правління - генеральний директор Е.Р. Бекіров
06.03. 2017 р.



№45, 7 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

29

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД-

ПРИЄМСТВО №11263"
(далі - "Товариство") ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03116157, міс-

цезнаходження: вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро, 49052,  повідомляє про
проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться
13.04.2017р. о 10.00 годині за адресою: вул. Орловська, буд.21, м. Дніп-
ро, 49052, актова зала.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016

році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства.

5. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у
2016 році.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності
Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та
перший квартал 2018 року.

10. Про зміну типу Товариства.
11. Про зміну найменування Товариства.
12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати
від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у
відповідності до законодавства.

13. Внесення змін до положення  "Про загальні збори  товариства" шля-
хом викладення його в новій редакції.

14. Внесення змін до положення "Про наглядову раду товариства" шля-
хом викладення його в новій редакції.

15. Внесення змін до положення "Про правління товариства" шляхом
викладення його в новій редакції.

16. Внесення змін до положення "Про ревізійну комісію товариства"
шляхом викладення його в новій редакції.

17. Внесення змін та затвердження  Кодексу (принципів) корпоративно-
го управління товариства шляхом викладення в новій редакції.

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

19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії Товариства.

22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-

рах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 07.04.2017 року.Ре-
єстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися
13.04.2017 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення загальних збо-
рів. Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акці-
онерів - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,
оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший до-
кумент, який підтверджує повноваження представника, та документ, який
посвідчує особу (паспорт). 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 09-
00 до 16-00 години,  за місцезнаходженням Товариства - вул. Орловська,
буд.21, м. Дніпро, приймальна Директора Товариства. В день проведення
загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів
та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Ди-
ректор Тараненко О.І.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://atp11263.emitinfo.com. 

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.  Пропозиції
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного, прий-
маються в письмовій формі за адресою: вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 0562 52-30-44.

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

Наглядова рада Товариства

Найменування показника
Звітний
період
2016 р.

Попередній
період
2015 р.

Усього активів 20532 10416
Основні засоби 17223 8066
Довгострокові фінансові інвестиції 85 85
Запаси  464 237
Сумарна дебіторська заборгованість 2201 1891
Грошові кошти та їх еквіваленти 488 106
Нерозподілений прибуток 455 27
Власний капітал 18604 8002
Статутний капітал 34 34
Довгострокові зобов'язання 201 294
Поточні зобов'язання 2120 1727
Чистий прибуток (збиток) 66 435
Середньорічна кількість акцій (шт.) 224488 224488
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 73

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ"

2. Код за ЄДРПОУ: 04832737
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Молодог-

вардійська, 17
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 790-98-70, (056) 790-98-73
5. Електронна поштова адреса:  transmash@t-mash.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.t-mash.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

03.03.2017 року ПрАТ "Трансмаш" отримало вiд ПАТ "Нацiональний де-
позитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв iменних цiнних па-
перiв станом на 02.03.2017 року, з якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбу-
лися на рахунках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

1. Розмiр пакету акцiй юридичної особи-нерезидента Компанiя "Нота

Бетайлiгунген ГмбХ" (Австрiя) (FN 364852y, мiсцезнаходження Штадiонгас-
се, буд.2, оф.Полiтична комуна Вiдень, Вiдень,1010) - зменшився на
3238529 голосуючих акцiй та склав 0 голосуючих акцiй.

Розмiр частки акцiонера до змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi ак-
цiй - 24,2224 %, та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 24,3993%.

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi
акцiй - 0 % та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0 %.

2. Розмiр пакету акцiй фiзичної особи збiльшився на 3238529 голосу-
ючи акцiї та склав 3238529 голосуючи акцiї.

Розмiр частки акцiонера до змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi ак-
цiй- 0% та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0%.

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi
акцiй - 24,2224%, та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 24,3993%.

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

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

Голова Правління - генеральний директор Е.Р. Бекіров
06.03. 2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДАВТОСЕРВІС"
(надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 27641, Кіровог-

радська обл, Кіровоградський р-н, с.Соколівське, проспект Комсо-
мольський,1а повідомляє про проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 12 квітня 2017 р. о 08.00 за місцезнаходженням
товариства в офісі №1. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 07.30
до 07.55. Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при со-
бі паспорт, для представників - довіреність. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24.00
06.04.2017р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних

зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2016 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків реві-
зора за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутку Товариства.

8. Зміна місцезнаходження Товариства.
9. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами
Наглядової ради.

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

З документами, пов'язаними із загальними зборами акціонерів, можна
ознайомитися у робочі дні з 08.00 до 12.00 за адресою: 25014, Кіровог-
радська обл, м. Кропивницький, вул.Виставочна, 2в, каб.1, а також в день
зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до початку загаль-
них зборів акціонерів. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до про-
екту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38
Закону України "Про акціонерні товариства". Адреса власного веб-сайту,
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до порядку денного: 05387653.smida.gov.ua. Посадовою осо-
бою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
є директор Кириченко Володимир Володимирович.

Наглядова рада

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКО-
ВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЗИДАТЕЛЬ"
(код ЄДРПОУ 13416334, місцезнаходження: 49600, Дніпропетровська

область, м. Дніпро, Кіровський район, вул. Сєрова, буд.4) (далі за текстом
- Товариство) повідомляє про скликання "14" квітня 2017 року річних за-
гальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних загальних зборів:
"14" квітня 2017 року об 10.00 год. Місце проведення річних загальних
зборів: 49600, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Кіровський рай-
он, пр. Карла Маркса, буд.89, конференц-зал, кімната або офіс № 26.
Час початку реєстрації учасників річних загальних зборів: "14" квітня 2017
року об 09.30 год.  Час закінчення реєстрації учасників річних загальних
зборів: "14" квітня 2017 року об 10.00 год.  Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину
"10" квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на За-
гальних зборах акціонерів.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товарис-
тва.

3. Дострокове припинення повноважень Членів Правління  та призна-
чення нового складу. 

4. Звіт Правління Товариства про діяльність та результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за під-
сумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
2016 рік.

6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7.  Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяль-

ності Товариства у 2016 році.
8. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затверджен-

ня звітів і висновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та поряд-
ку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття
збитків.

9. Затвердження планів діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
11. Про  попереднє схвалення значних  правочинів на 2017 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ "НВО СОЗИДАТЕЛЬ" за 2016 рік  (тис. грн.):

Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчу-
ють особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та
довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством України. Ознайомитись з документами пов'язаними з порядком
денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 49600,
Дніпропетровська область, м. Дніпро, Кіровський район, пр. Карла Маркса,
буд.89, конференц-зал, кімната або офіс № 26 у робочі дні з 10:00 год. до
15:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за під-
готовку та проведення зборів - Генерального Директор - Голову Правління
Турчина Леоніда Аркадійовича. 

Телефон для довідок  (056)778-54-15,  а також інформацію можна по-
дивитись на сайті Товариства www.sozidatel.dp.ua 

Генеральний директор-Голова Правління 
АТ "НВО СОЗИДАТЕЛЬ" 

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 5821,1 5511
Основні засоби 3545,2 1119
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 69,9 133
Сумарна дебіторська заборгованість 1648,8 3442
Грошові кошти та їх еквіваленти 114,4 231
Нерозподілений прибуток 1529,6 195,3
Власний капітал 2407,6 1074,3
Статутний капітал 239,8 239,8
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3413,5 4312,7
Чистий прибуток (збиток) 1334,3 790
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6660 6660

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) 21 15

Найменування показника

Попередній
період

(2015 рік),
тис. грн.

Звітний
період

(2016 рік),
тис. грн.

Усього активів 133594 131670
Основні засоби                                                     23602 20659
Довгострокові фінансові інвестиції 22796 16276
Запаси 65503 58680
Сумарна дебіторська заборгованість 14591 23367
Грошові кошти та їх еквіваленти 613 890
Нерозподілений прибуток 75595 69344
Власний капітал 123857 117531
Статутний капітал 41224 41224
Довгострокові зобов’язання - 8
Поточні зобов’язання 9737 14131
Чистий прибуток (збиток) -6251 -3451
Середньорічна кількість акцій (шт.) 41224253 41224253
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 187 305
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повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
товариства з проектом порядку денного 

до уваги акціонерів
приватного акціонерного товариства « теКстиль-Чн»  

(надалі — товариство)
Адреса місцезнаходження Товариства:  
вул І.Мазепи (вул..Щорса) 48, м.Чернігів

Повідомляємо про скликання «10» квітня 2017 р. о 14 годині 45 хв. 
річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, Код ЄДРПОУ 01552374 , 
місце проведення за адресою місцезнаходження Товариства: м.Чернігів, 
вул І.мазепи( вул. Щорса)48, 2 пов.адмінбудівлі, кабінет директора 
товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення річ-
них Загальних Зборів акціонерів Товариства з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв.

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

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

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

гальних зборах акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність 

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

5. Затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 
2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків На-
глядової ради Товариства за 2016 р.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-
зора Товариства за 2016 р.

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

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

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

10. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з 
членами Наглядової ради Товариства.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
основні показники фінансово-господарської товариства (тис.грн.)

найменування показника період 
2016 р. 2015 р.

Усього активів 567,6 629,3
Основні засоби 440,1 463,8
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
Запаси 19,2 19,6
Сумарна дебіторська заборгованість 73,9 47,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 32.3 98,4
Нерозподілений прибуток  88,0 182,6
Власний капітал 512,5 607,1
Статутний капітал 291,2 291,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) (94,6) 37,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 164 976 1 164 976
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 6 7

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у річних 
Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину — на «04» квіт-
ня 2017 року — за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

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

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних 
Загальних Зборів в робочі дні з 9 год.00 хв. до 12 год.00 хв., звернувшись за 
адресою місцезнаходження Товариства: м.Чернігів, вул. І.Мазепи (вул.Що-
рса)  48, 2 пов. адмінбудівлі, каб. директора, а також в день проведення річних 
Загальних Зборів — у місці їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: prat-
tekstil.net.ua . Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного — директор Ткаченко Наталія Миколаївна. 

тел. для довідок: (0462) 675-120
директор  ткаченко н.м. 

приватне аКцІонерне товариство «теКстиль-Чн»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариство «фоЗЗI груп»

2. Код за ЄДРПОУ: 33870713
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Протоколом річних загальних зборів від 02.03.2017 р. було прийнято рішення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі, але 
не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредит-
них договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених 
Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та май-

нових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробіт-
никам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження об-
ладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та 
нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сиро-
вини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладен-
ням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товари-
ство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною 
вартістю 1 885 241 тис.грн.. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 1 885 241 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) - 100%. загальна кількість голосуючих акцій, кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «За» 
- 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів від загальної кількості, 
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

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

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

2. генеральний директор    Костельман володимир михайлович
03.03.2017
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повідомлення про достроковий викуп облігацій

тов «КиЇвгума», 
код за Єдрпоу 35115248

повідомляє про прийняте Емітентом рішення про здійснення 
23.03.2017 р.; 10.04.2017р. та 17.05.2017р. дострокового викупу іменних, 
дисконтних, звичайних (незабезпечених) облігацій ТОВ «КИЇВГУМА» 

(Свідоцтво про реєстрацію випуску № 06/2/2015 від 07.05.2015р.; Код 
цінних паперів (ISIN) UA4000189054) за номінальною вартістю. Заяви від 
власників облігацій приймаються ТОВ «КИЇВГУМА» протягом 10 робочих 
днів з дати опублікування цього повідомлення.

генеральний директор  острогруд а.ю.

рІЧна ІнформацІя за 2016 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Жи-

томирське облагропроменерго», код за ЄДРПОУ 05531896, місцезнахо-

дження 10031 Житомирська обл., м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, 
буд.30, міжміський код та телефон емітента 0412 258965.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 05.03.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.ztenergo.ho.ua

директор ____________ мороз а.о.

приватне аКцIонерне товариство «житомирсьКе оБлагропроменерго»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«МетаБанк»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-
риство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20496061
1.4. Місцезнаходження емітента: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (061) 227-03-80; 213-15-28
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ofedorchuk@mbank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mbank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. текст повідомлення

АТ «МетаБанк» на підставі отриманого 03.03.2017 року від ПАТ «НДУ» 
реєстру власників іменних цінних паперів станом на 02.03.2017 року пові-

домляє про зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій:

власник — фізична особа: Пакет збільшився на 13 993 штук акцій банку. 
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета — 
13,84%, після зміни — 14,25%. Розмір частки акціонера в загальній кількості 
голосуючих акцій до зміни розміру пакета — 14,14%, після зміни — 14,56%.

власник — юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Металург-Мета» (код ЄДР 20496084, місцезнаходження 69006, м. Запоріж-
жя, пр. Металургів, 30): пакет збільшився на 72384 штук акцій. Розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета — 24,60%, після 
зміни — 26,7%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих ак-
цій до зміни розміру пакета — 23,58%, після зміни — 25,74%.

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

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

голова правління  нужний с.п.

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «метаБанК»
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Шановні акціонери!
приватне аКцІонерне товариство «Керама 

еКсперт» (надалі  − «товариство»), ідентифікаційний код: 37683607; 
юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов′янськ, вул. Сво-
боди, 5, інформує про проведення річних Загальних зборів акціонерів (на-
далі – «ЗЗа»).

Дата проведення ЗЗА: 12 квітня 2017 року.
Час проведення ЗЗА: 10:00 година за київським часом.
Місце проведення ЗЗА: 84100, донецька область, м. слов’янськ, 

вул. свободи, 5, 8 поверх, зал для конференцій.
Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатимуеться о 09:00 за ки-

ївським часом та закінчуватиметься о 09:30 за київським часом. Для учас-
ті у ЗЗА акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; пред-
ставникам акціонерів – документ, що підтверджує особу та довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: 
на 24:00 годину 06 квітня 2017 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного ЗЗа:
1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності 

за 2016 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-

ства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
7. Звіт Ревізора за наслідками діяльності у 2016 році.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
9. Затвердження річної фінансової звітності Товариства по результа-

там господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
10. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
11. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2017 рік.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішен-
ня цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості.

13. Обрання члена Наглядової ради. Затвердження винагороди та 
умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядо-
вої ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договору з членом Наглядової ради.

14. Обрання Ревізора Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності приватно-

го аКцІонерного товариства «Керама еКсперт» за 2016 рік 
(тис. грн.):

найменування показника

період

звітний
тис. грн.
2016 р.

попере-
дній 

тис. грн.
2015 р.

Усього активів 9 698,8 11 645,2
Основні засоби 2 645,2 1 939,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5 293,2 4 212,5
Сумарна дебіторська заборгованість 1 038,3 3 200,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 166,0 461,6
Нерозподілений прибуток (збиток) -26 340,1 -22 868,3
Власний капітал -10 338,7 -6 866,9
Статутний капітал 16 000,0 16 000,0
Довгострокові зобов'язання 18 489,8 16 320,5
Поточні зобов'язання 1 547,7 2 191,6
Чистий прибуток (збиток) -3 181,0 -7 382,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 600 000 1 600 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 32 32

Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань Порядку денного ЗЗА, акціонери Товариства можуть починаючи з 
дати цього повідомлення за адресою: 84100, Донецька область, 
м.  Слов’янськ, вул. Свободи, 5, 8 поверх, каб. 802 у робочі дні (понеділок 
– п’ятниця) та в робочий час (з 9:00 до 18:00). Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор – 
Левіт Олексій Михайлович. Контактний телефон: (0626) 66-88-22.

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

директор 
приватного аКцІонерного товариства
«Керама еКсперт»  левіт о.м.

приватне аКцІонерне товариство «солдІ І 
Ко» (код за ЄДРПОУ 23162981), що знаходиться за адресою: м. Київ, 
вулиця Сирецька будинок 28/2, повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2017 року за адресою: 
м. Київ, вул. сирецька 28/2, зал для перемовин.

Початок річних загальних зборів о 13:00 год., початок реєстрації акціо-
нерів та їх представників, що прибули на збори, о 12:00 год., закінчення 
реєстрації о 12:45 год. Реєстрація буде проводитися за місцем проведен-
ня річних загальних зборів. Акціонери повинні надати документ, що під-
тверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує 
особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повно-
важення, складений відповідно до законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах, станом на 24 годину 04квітня 2017 року.

проект порядку денного.
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів товариства. 
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів то-

вариства. 
3. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту наглядової ради товариства за 2016 рік. 
4. Звіт генерального директора за 2016 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту генерального директора товариства за 2016 рік
5. Звіт ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту ревізора. Затвердження висновку ревізора товариства за підсумка-
ми перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результа-
тами 2016 року.

6. Затвердження річних результатів діяльності товариства, в тому чис-
лі, балансу та звіту про фінансові результати товариства за 2016 рік. 

7. Затвердження розподілу прибутку, отриманого товариством у 2016 році.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 04073, 
м. Київ, вул. Сирецька 28/2, кімната для переговорів. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://www.
delta.soldi.ua/soldi-zbory-2016.html

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – генеральний директор Приватного акціонерного товари-
ства «СОЛДІ І КО» Бондаренко І.В..

Довідки за телефонами: +38 044 591 5315, +38 044 591 5316.

оголоШення.
пат «плодороЗсадницьКе» повідомляє про прове-

дення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 7 квітня 
2017  року о 9.00 за адресою: Києво-святошинський район, с.петрів-
ське, вул.господарська,1 в приміщенні контори. 

порядок денний:
1.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 
2017 рік.

2.Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.
3.Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. 
4.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік, по-

рядку розподілу прибутку (покриття збитків).
основнІ поКаЗниКи 

фІнансово-господарсьКоЇ дІяльностІ 
пІдприЄмства (тис.грн.)

найменування показників Звітний 
період

попередній 
період

Усього активів 989 1526
Основні засоби 136 486
Запаси 13 9
Інші оборотні активи - -
Сумарна дебіторська заборгованість 85 21
Грошові кошти та їхні еквіваленти 21 6
Нерозподілений прибуток -5351 -4752
Власний капітал 922 1521
Статутний капітал 22 22
Поточні зобов»язання - -
Чистий прибуток (збикок) -599 177
Середньорічна кількість акцій (штук) 87766 87766
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 7

Реєстрація учасників зборів проводиться в день проведення загальних 
зборів за місцем їх проведення з 8.00 до 8.45. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу акціонера, а для представників доручення 
на право участі у зборах. 

директор пат «плодорозсадницьке»  м.п.гаврилюк.
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до уваги акціонерів
пуБлІЧного аКцІонерного товариства «Кре-

менЧуцьКа КондитерсьКа фаБриКа «роШен»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИ-

ТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» (код за ЄДРПОУ - 00382191, місцезнахо-
дження: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 57, 
далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акці-
онерів Товариства, які відбудуться 11 квітня 2017 року о 14-00 год. за 
адресою: полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря сердюка, 57, 
актова зала (четвертий поверх, зала № 1).

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних за-
гальних зборах.

3. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів під-
писати протокол річних загальних зборів акціонерів.

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

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

6. 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.

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

8. Затвердження порядку розподілу збитків Товариства. 
9. Зміна типу Товариства.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

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

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

Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. 

Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії 
Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

19. Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значних пра-
вочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як  
1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

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

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеть-
ся 11 квітня 2017 року з 13-00 до 13-50 години за місцем проведення річних 
загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів, – 05 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, акціо-
нери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі 
години за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сер-
дюка, 57, відділ персоналу (кабінет № 1), а в день проведення річних 
загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: Пол-
тавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 57, актова зала (чет-
вертий поверх, зала № 1).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Голова Правління Товариства Радько Сергій Петрович.

Довідки за телефоном: (05336) 74-26-61.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пуБлІЧного аКцІонерного товариства 
«КременЧуцьКа КондитерсьКа фаБриКа «роШен» (тис. грн)

найменування показника
період

Звітний
2016 р.

попередній
2015 р.

Усього активів 430563 310219
Основні засоби 355043 232902
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12332 10018
Сумарна дебіторська заборгованість 63170 67265
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 34
Нерозподілений прибуток 74983 75683
Власний капітал 86277 86977
Статутний капітал 10229 10229
Довгострокові зобов'язання 150000 -
Поточні зобов’язання 186099 213540
Чистий прибуток (збиток) (700) 2233
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10228600 10228600
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)

452 497

наглядова рада

повідомлення
про виникнення особливої інформації у пат «вКф»

1. Загальні відомості:
1. Повне найменування 
емітента

Публічне акціонерне товариство 
«Вінницька кондитерська фабрика»

2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00382013

3. Місцезнаходження 21001, Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Гліба Успенського, 8.

4.Міжміський код, телефон та 
факс 

(0432) 55-06-33, 274310.

5. Електронна поштова 
адреса 

irina@vcf.vn.ua 

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

http://www.vcf.vn.ua 

7. Дата виникнення події 03.03.2017 р.
8.Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

2. текст повідомлення: 
На пiдставi Реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого від 

ПАТ «Національний депозитарій України» 03.03.2017 р., Товариству стало 
відомо про змiни, що вiдбулися в Реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв 
ПАТ «ВКФ» :

Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (реє-
страційний код 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електри-
ків, 26/9), яке володіло 4014405445 шт. простих іменних акцій, загальною 
номінальною вартістю 1003601361.25 грн, або 99.0843 % статутного капі-
талу ПАТ «ВКФ», що становило 99.0843 % в загальній кількості акцій та 
99.1378 % в загальній кількості голосуючих акцій, збільшено кількість про-
стих іменних акцій на 56000000 шт., або 0,0125 % статутного капіталу ПАТ 
«ВКФ» . 

Розмiр частки Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація 
«РОШЕН» пiсля проведених змiн становить 4070405445 шт. простих імен-
них акцій , загальною номінальною вартістю 1017601361.25 грн, або 
99,0968 % статутного капіталу ПАТ «ВКФ» , що становить 99,0968 % в 
загальній кількості акцій та 99,1503 % в загальній кількості голосуючих 
акцій ПАТ «ВКФ» . 

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством України:

директор пат «вКф» _______________ Косов михайло григорович 
/ підпис МП /

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «вІнницьКа КондитерсьКа фаБриКа»
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повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

приватного аКцІонерного 
товариства «пІдприЄмство 

готельного оБслуговування 
«подІлля»

Місцезнаходження Товариства: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь,  
вул. Ярослава Мудрого, 14.

Загальні збори відбудуться 10 квітня 2017 р. о 9 годині за адресою: 
вінницька область, м. Бершадь, вул. ярослава мудрого, 14, в холі, на 
3-му поверсі будівлі товариства

Реєстрація акціонерів почнеться о 8 год. і закінчиться о 8 год. 45 хв. 
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах є 24 година 04.04.2017 р.
проект порядку денного :

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припинен-
ням повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 

2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2016 р. 

3. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2016 р. та стан Товариства. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора про діяльність в 2016 р. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту. 

5. Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 
2016 р.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 
Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством 

за 2016 р.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності ( тис.грн) :

поКаЗниК

період

Звітн
2016

попе-
ред
2015

Усього активів 997,6 1237,3

Основні засоби (за залишковою вартістю) 990,3 1230,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси , товари 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0,4 0,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,9 6,5
Власний капітал 417,2 413,4
Статутний капітал 350,8 350,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 64,1 60,5
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 580,4 823,9
Чистий прибуток (збиток) 3,8 3,1
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом року

0 0

Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом року

0 0

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для під-
готовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства на 3-му по-
версі будівлі Товариства в кімнаті «Бухгалтерія» в робочі дні з 9 до 17 годи-
ни, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми, необхідними для підготовки до загальних зборів є Директор Товариства 
Чабан Марія Тофилівна. Зміни щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного та проектів рішень із запропонованих питань, можуть вноситись 
акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, 
а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення зборів. адреса веб-сайту Товариства, на якому роз-
міщені проекти рішень щодо кожного питання, включеного до проекту по-
рядку денного pgopodilla.com.ua 

для участі у зборах та для ознайомлення з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, при собі 
обов»язково необхідно мати: 

акціонерам — паспорт ; для керівника акціонера — юридичної особи: 
завірені печаткою юридичної особи витяг із Статуту та документи, що під-
тверджують його обрання ( призначення) на посаду керівника, паспорт; до-
віреним особам акціонерів — паспорт та посвідчену згідно з чинним зако-
нодавством України довіреність. 

Телефон для довідок: (04352) 24274, 24038. 

наглядова рада.

повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

приватного аКцІонерного 
товариства «вІнницьКа 

ХарЧосмаКова фаБриКа»
Місцезнаходження Товариства: 21018, м.Вінниця, вул.Р.Скалецького,15 
Загальні збори відбудуться 11 квітня 2017 року о 16 годині за місцез-

находженням Товариства: м.вінниця, вул.р.скалецького,15 на 2 поверсі 
в Залі засідань.

Реєстрація акціонерів почнеться о 15 год. і закінчиться о 15 год. 45 хв. 
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах є 24 год. 05.04.2017 р
проект порядку денного :

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припинен-
ням повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 

2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2016 р. 

3. Звіт Ревізора Товариства про діяльність в 2016 р. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. 

4. Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 
2016 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 
Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством 

за 2016 р.
8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 
одного року з дати прийняття такого рішення.

9.Надання повноважень голові Правління Товариства щодо здійснення 
всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зна-
чних правочинів. 

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

поКаЗниК
період

Звітн
2016

поперед
2015

Усього активів 42409 37490

Основні засоби (за залишковою вартістю) 11591 11643
Довгострокові фінансові інвестиції 12 12
Запаси 9065 8067
Сумарна дебіторська заборгованість 18402 15322
Грошові кошти та їх еквіваленти 3146 2239
Власний капітал 38069 31069
Статутний капітал 228 228
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

37359 30359

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 4340 6421
Чистий прибуток (збиток) 7000 5378
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом року

0 0

Сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом 
року

0 0

Чисельність працівників 115 111

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для під-
готовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні 
з 9.00 до 18.00 години в кімнаті «Приймальна», а в день проведення за-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова Правління Това-
риства Семенюк Любов Артемiвна.

Зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів 
рішень із запропонованих питань, можуть вноситись акціонерами не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
зборів. адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщені проекти рішень 
щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного vhsvin.
com.ua/zvit 

для участі у зборах та для ознайомлення з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, при собі 
обов»язково необхідно мати: 

акціонерам — паспорт ; довіреним особам акціонерів — паспорт та по-
свідчену згідно з чинним законодавством України довіреність. 

Телефони для довідок: (0432) 533335,682290 

правління. 
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повІдомлення 
про проведення рІЧниХ ЗагальниХ ЗБорІв аКцІонерІв 

приватного аКцІонерного 
товариства «державний науКово 
-вироБниЧий КомплеКс ЗаготІвлІ І 

ЗБереження аутологІЧноЇ КровІ та ЇЇ 
КомпонентІв»  Код Єдрпоу 32557330

ШановнІ аКцІонери!
приватне акціонерне товариство «державний науково-

виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її 
компонентів» (місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Воров-
ського, буд. 27) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства. Збори відбудуться 07 квітні 
2017  року, о 10:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01601, 
м. Київ, вул. воровського, буд. 27, кабінет генерального директора. 
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товари-
ства здійснюватиметься з 09:15 до 09.45 у день та за місцем проведення 
Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації учасникам річних 
Загальних зборів необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам - 
паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства – 03 квітня 2017 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень лічиль-

ної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2016 році.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 32557330.
infosite.com.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 01601 м. Київ, вул. Воровського, буд. 27, кабінет головного бухгалте-
ра, по вівторкам та четвергам з 10:00 до 12:00 години, а в день 
проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
головний бухгалтер Іванова Галина Прокопівна.

Телефон для довідок: 486-85-10
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства(тис. грн)*

найменування показника

період
Звіт-
ний

2016 р.

попере-
дній

2015 р.
Усього активів 2884,1 2990,8
Основні засоби 1213,5 1237,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 16,0 87,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,3 16,7
Нерозподілений прибуток -5322,3 -5192,8
Власний капітал 2580,8 2709,3
Статутний капітал 7012,0 7012,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 303,3 281,5
Чистий прибуток (збиток) -125,5 3,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70120 70120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 5

наглядова рада товариства

повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

приватного аКцІонерного товари-
ства гайсинсьКого районного пІд-

приЄмства «райагроХІм»
Місцезнаходження Товариства: 23700, Вінницька обл., м.Гайсин,  

вул.Південна, б.24.
Загальні збори відбудуться 11 квітня 2017 р. о 9 годині за адресою: 

вінницька область, м.гайсин, вул.південна, б.24 в будівлі «прохід-
на», в кімнаті «Клас техніки безпеки».

Реєстрація акціонерів почнеться о 8 год. і закінчиться о 8 год. 45 хв. 
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах є 24 год. 5.04.2017 р.
проект порядку денного :

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припинен-
ням повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 

2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за 2016 р. 

3. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2016 р. та стан Товариства. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Висновок незалежної аудиторської фірми щодо річного звіту Товари-
ства за 2016 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-
ства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого товариством 

за 2016 р.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше 
як одного року з дати прийняття такого рішення.

9. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх 
необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних 
правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства. 

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

поКаЗниК

період

Звітн
2016

попе-
ред
2015

Усього активів 463,6 132,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 29,2 26,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси , готова продукція 3,2 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2,1 24,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 429,1 81,5
Власний капітал 61,3 (340,3)
Статутний капітал 195,5 195,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (243,3) (644,9)
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 402,3 473,0
Чистий прибуток (збиток) 401,6 (34,8)
Кількість власних акцій, викуплених протягом року 0 0
Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом року

0 0

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для під-
готовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті 
«Бухгалтерія», що на 1 поверсі адмінкорпусу Товариства в робочі дні  
з 9 до 18 години , а в день проведення загальних зборів – також у місці 
їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів є 
Директор Товариства - Андрiєнко Анатолiй Євгенiйович. Зміни щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного та проектів рішень із запро-
понованих питань, можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 
20  днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
зборів. адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщені проекти рі-
шень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного 
gaysinrayagrohim.com.ua

для участі у зборах та для ознайомлення з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, при собі 
обов»язково необхідно мати: 

акціонерам — паспорт ; довіреним особам акціонерів — паспорт та 
посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність; для ке-
рівника акціонера — юридичної особи: завірені печаткою юридичної осо-
би витяг із Статуту та документи, що підтверджують його обрання ( при-
значення) на посаду керівника, паспорт. 

Телефон для довідок: (04334) 25543. 
наглядова рада.
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пуБлІЧне аКцІонерне товариство 
«Концерн-елеКтрон»

(місцезнаходження: 79018, м.Львів, вул.Стороженка, 32)
повідомляє, що 22 квітня 2017 року о 10.00 в актовому залі НВП 
«Карат» за адресою: м. львів, вул. стрийська, 202 відбудуться

ЗагальнІ ЗБори аКцІонерІв
Реєстрація акціонерів (учасників) – з 9.00 до 9.45
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах – 18.04.2017р.
перелІК питань, вКлюЧениХ до проеКту порядКу денного:

1. Про обрання лічильної комісії 
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2016 р., роз-

поділ прибутку за 2016 р., затвердження розміру дивідендів по результа-
тах роботи за 2016 р.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльнос-
ті Товариства у 2016 р.

4. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.
5. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
7. Про зміну типу і найменування Товариства, затвердження змін до 

статуту Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про На-
глядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію 
у формі нових редакцій.

8.Про обрання членів Наглядової ради.
Для участі у зборах необхідно пред’явити документ, що ідентифікує 

особу акціонера (його представника), довіреність, яка посвідчує повнова-
ження представника акціонера та виписку з рахунку в цінних паперах.

З матеріалами, пов`язаними з порядком денним зборів, акціонери 
(учасники) можуть ознайомитись, звернувшись до ВЕБ – сторінки ПАТ 
«Концерн-Електрон», а також до Правління ПАТ в робочий час за адре-
сою: м.Львів, вул. Стороженка, 32. Довідки телефоном ( 032) 239-52-88.

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

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

найменування показника
період

Звітний 
2016р.

попере-
дній 2015р.

Усього активів 365611 390154
Основні засоби 11626 12157
Довгострокові фінансові інвестиції 245257 221092
Запаси 9 14
Сумарна дебіторська заборгованість 56694 129316
Грошові кошти та їх еквіваленти 48111 23154
Нерозподілений прибуток 13230 1007
Власний капітал 349089 343474
Статутний капітал 57400 57400
Довгострокові зобовязання - -
Поточні зобовязання 16522 46680
Чистий прибуток (збиток) 13230 671
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16368905 16379396
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт)

10001 11997

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 

35 42

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 44 44

наглядова рада пат «Концерн-електрон»

приватне аКцІонерне товариство «у вален-
тини» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-01029945, місцезнахо-
дження - м.Київ, вул.Струтинського (Болсуновська), 4 повідомляє, що річні 
загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2017 року о 10:00 год. за 
адресою: м. Київ вул. Болсуновська, 4. оф.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 Товариства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття 

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

за наслідками розгляду звіту. 
7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту. 
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
Реєстрація учасників 14 квітня 2017 року 2017 року з 9:00 год. до 9:45 

год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних 
зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і 
довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 10 квітня 2017 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені 
особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул. 
Струтинського (Болсуновська), 4, оф.1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 
09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних збо-
рів - за місцем їх проведення за адресою: м.Київ, вул. Болсуновська, 4, оф.1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова правління Бондарук В.І. тел.(044) 2856085.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://uv.ucoz.ua/.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 78,5 179,8
Основні засоби 70,8 179,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 5,2 8,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,5 0,7
Нерозподілений прибуток (414,1) (276,1)
Власний капітал (43,4) 361,6
Статутний капітал 9,0 9,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 121,9 94,3
Чистий прибуток (збиток) (138,0) 70,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18008 18008
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 8

наглядова рада

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: Публiчнеакцiонерне товариство 
«Страхова компанія «Євроінс Україна»

2. Код за ЄДРПОУ: 22868348
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442474477, 0445290894
5. Електронна поштова адреса:euroins@euroins.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:euroins.com.ua
7. Вид особливої інформації: Рішення емітента про утворення, припи-

нення його філій, представництв
II. текст повідомлення

03.03.2017р. Правлiнням ПАТ «СК «Євроiнс Україна» з метою роз-
ширення регiональноїмережi було прийнято рiшення, що оформлене 

Протоколом №4, утворити вiдокремленийпiдроздiл: Вiдокремлений 
пiдроздiл «Херсонська обласна дирекцiяПублiчногоакцiонерного това-
риства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження:73003, 
м. Херсон, вул. Гоголя, 35Б, 37, примiщення № 7-12, 15. Даний 
вiдокремленийпiдроздiл створюється та дiє для забезпечення частини 
дiяльностi Товариства (укладання договорiв страхування, органiзацiя 
збору документiв по страховим випадкам тощо) та не має статусу юри-
дичної особи. 

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 Волков Олександр Васильович 
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 06.03.2017

(дата)

пуБлIЧне аКцIонерне товариство «страХова КомпанІя «ЄвроІнс уКраЇна»
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до уваги акціонерів! пуБлІЧного аКцІонерного това-
риства «Івано-франКІвсьКий Завод «промпри-
лад», місцезнаходження: 76000, Івано-Франківська область, м.Івано-
Франківськ, вул.Академіка Сахарова, буд. 23 (надалі – Товариство) Чергові 
загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Івано-
Франківський завод «Промприлад» (код 05782912), надалі – Збори, відбудуть-
ся 12 квітня 2017 року о 15.00 годині за адресою: Івано-франківська об-
ласть, м.Івано-франківськ, вул.академіка сахарова, буд. 23, корпус 7, 
3  поверх, зал засідань. Реєстрація учасників Зборів відбудеться 12 квітня 
2017 року з 14.30 год. до 14.50 год. за місцем проведення Зборів. Датою скла-
дання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у загальних зборах 
акціонерів Товариства, є 06 квітня 2017 року (станом на 24 годину). порядок 
денний: 6 Про обрання лічильної комісії загальних зборів. 7 Про обрання голо-
ви та секретаря загальних зборів. 8 Звіт Правління про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2016 рік. 9 Звіт Наглядової Ради за 2016 рік. 10 Звіт 
Ревізійної комісії за 2016 рік. 11 Затвердження фінансової звітності Товариства. 
12 Про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016 рік. 13 Затвер-
дження планів Товариства на 2017 рік. 14 Про ліквідацію Філії фірмовий 
магазин-кафе «Прилад-Сервіс» Публічного акціонерного товариства «Івано-
Франківський завод «Промприлад» (код 25654760). 15 Про затвердження рі-
шень Наглядової ради. З документами, необхідними для прийняття рішень, з 
питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитись у голови прав-
ління в робочі дні з 8.00 до 17.00 години, за адресою Товариства (76000, Івано-
Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова, буд.23), 
або надіславши запит по електронній пошті за адресою: ifprylad@ukr.net осно-
вні показники фінансово-господарської діяльності товариства: Наймену-
вання показника:  Період: звітний; попередній. 1; 2; 3. Усього активів: 16835; 
14917. Основні засоби: 5475; 4156. Довгострокові фінансові інвестиції: 4126; 
4126. Запаси: 5252; 4614. Сумарна дебіторська заборгованість: 1820; 1284. 
Грошові кошти та їх еквіваленти: 114; 109. Нерозподілений прибуток: (3689); 
1457. Власний капітал: 9181; 9525. Статутний капітал: 4792; 4792. Довгостроко-
ві зобов’язання; 175: 175. Поточні зобов’язання: 7479; 5217. Чистий прибуток 
(збиток): 181; -2231. Середньорічна кількість акцій (шт.): 47922; 47922. Кількість 
власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): -; -. Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: -; -. Чисельність працівни-
ків на кінець періоду (осіб):196;198. Для участі у зборах акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – та-
кож довіреність. Телефон для довідок (0342) 59-52-14. Голова правління 
ПАТ  «Івано-Франківський завод «Промприлад» В.І.Колісник

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пуБлIЧне аКцIонерне 

товариство «перШий IнвестицIйний БанК»
2. Код за ЄДРПОУ 26410155
3. Місцезнаходження 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 428 61 28 (044) 428 61 28
5. Електронна поштова адреса KiyutinaNM@pinbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.pinbank.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними останньої 
річної фінансової 
звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної су-
купності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансо-

вої звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 02.03.2017 320740 1282961 25
02 березня 2017 року Спостережною радою ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» було прийнято рiшення (протокол №6 вiд 02.03.2017) про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв на 2017 рiк, а саме укладан-
ня угод з Нацiональним банком України на купiвлю/продаж депозитних 
сертифiкатiв Нацiонального банку України, на сумму, що становитиме вiд 
10% до 25% вартостi активiв ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК». Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв не перевищуватиме 25 % 
вартостi активiв ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

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

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

2. Найменування посади 
голова правлiння (підпис) Колесник Iрина вiкторiвна 03.03.2017

приватне аКцІонерне товариство «сер-
вІс» (надалі за текстом товариство) код за ЄДРПОУ 13558241, міс-
цезнаходження Товариства – Житомирська обл., м.Радомишль, Вул. 
Велика Житомирська, буд.2 повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які від-
будуться 07 квітня 2017 року за адресою: житомирська обл., м.ра-
домишль, вул. велика житомирська, буд.2, в кабінеті №1 
директора товариства. Початок загальних зборів о 10.00 год. Реє-
страція акціонерів та їх представників відбуватиметься 07  квітня 
2017  року за місцем проведення загальних зборів. Час початку реє-
страції акціонерів з 09 год 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 
09 год 50 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складається станом на 24-ту годину 03 квітня 2017 року.

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного 

загальних зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів загальних зборів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора за 2015-2016рр.Затвер-
дження висновків ревізора за 2015-2016 рр.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015-
2016 рр.

5. Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 
2015-2016 рр.

6.Про припинення Товариства шляхом його ліквідації. 
7.Про обрання ліквідаційної комісії Товариства. 
8.Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради, Реві-

зора та Виконавчого органа Товариства у зв’язку з ліквідацією Товари-
ства. 

9.Про передачу Ліквідаційній комісії повноважень Наглядової ради, 
Ревізора та Виконавчого органу Товариства. 

10.Про затвердження порядку ліквідації Товариства. 
11.Про встановлення порядку і строків заявлення вимог кредиторів 

Товариства. 
12.Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що 

залишилося після задоволення вимог кредиторів. 
Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі необхідно 

мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваже-
ним особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з ви-
могами законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних 
зборів, на підставі поданого запиту, в робочі дні та робочий час: з поне-
ділка по п’ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. В кабінеті №1 директора 
товариства, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх про-
ведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами:директор Мартинюк Н.О. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: www.radservice.ho.ua

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.) 

 найменування показника 
Звіт-
ний 
2016

попе-
ред-

ній 2015

попе-
ред-

ній 2014
Усього активів 0.0 17,6 17,6
Основні засоби 0.0 17,6 17,6
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси - - -
Сумарна дебіторська заборгованість - - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - - -
Нерозподілений прибуток (збиток) 0.7 -105,2 -105,2
Власний капітал 0.0 4,0 4,0
Статутний капітал 0,7 0,7 0,7-
Довгострокові зобов'язання - - -
Поточні зобов'язання - 13,6 13,6
Чистий прибуток (збиток) 0,0 0,0 0,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)  70580  70580  70580
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду шт. 

- - -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- - -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

1 1 1
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Шановний акціонер!

пуБлІЧне аКцІонерне товариство 
«сула агро» 

(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: 10 квітня 2017 року з 13 годин 00 годин до 
13 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 10 квітня 2017 року о 
14-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 42127, сумська обл., 
недригайлівський район, село вільшана, вулиця леніна, будинок 57, 
кімната № 1.

Місцезнаходження Товариства: 42127, Сумська обл., Недригайлівський 
район, село Вільшана, вулиця Леніна, будинок 57.

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 04 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 17 лютого 2017  р., 

а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для 
голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних 
зборах акціонерів 10 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: Положення про Загальні збори ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО», Положення про 
Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЛА 
АГРО», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО», Положення про одноосібний виконавчий ор-
ган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«СУЛА АГРО».

16. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО», «Про Наглядову 

раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО», «Про 
Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЛА 
АГРО», «Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СУЛА АГРО», Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО».

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 при-
йняття 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: 
42127, Сумська обл., Недригайлівський район, село Вільшана, вулиця Ле-
ніна, будинок 57, кімната № 1 кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, 
а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відпо-
відальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор 
Товариства.

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

найменування показника 
період

Звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 5053 5823,2
Основні засоби 5052 5644,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 -
Нерозподілений прибуток -9119 - 8290,1
Власний капітал - -
Статутний капітал 13064 13064,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 413 360,7
Чистий прибуток (збиток) -829 - 928,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65320 65320
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - www.vilshana.emitents.org.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 фі-
зичних осіб). Телефони для довідок : (05455) 5-63-42, (050) 38 16 451.

наглядова рада

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариство 
«рIвнянсьКе"

2. Код за ЄДРПОУ 03756916
3. Місцезнаходження 27160, с. Рiвне Новоукраїнського р-ну. 

Кiровоградської областi , Гагарiна,65
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(05251) 4-15-54 (05251) 4-15-54

5. Електронна поштова адреса 03756916@at24.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

rivne.at24.com.ua 

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

II. текст повідомлення
Емiтентом отримано 02 березня 2017 року Зведений облiковий реєстр 

власникiв ЦП ПрАТ «Рiвнянське» станом на 24 лютого 2017 року вiд ПАТ 
«НДУ», в якому виявлено слiдуючi змiни: Зменшилась кiлькiсть цiнних паперiв у 
фiзичної особи №1: було –261406 штук простих iменних акцiй, вiдсоток до за-
гальної кiлькостi акцiй – 95,4036%, вiдсоток до кiлькостi голосуючих акцiй- 
99,3840% , стало - 97672 простих iменних акцiй, вiдсоток до загальної кiлькостi 
акцiй –35,6467%, вiдсоток до кiлькостi голосуючих акцiй- 37,1339%. Збiльшилась 
кiлькiсть цiнних паперiв у фiзичної особи №2: було –0 штук простих iменних 
акцiй, вiдсоток до загальної кiлькостi акцiй – 0,00%, вiдсоток до кiлькостi голосу-
ючих акцiй- 0,00% , стало -164400 простих iменних акцiй, вiдсоток до загальної 
кiлькостi акцiй –60,00%, вiдсоток до кiлькостi голосуючих акцiй- 62,5033%.ІІІ. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. Директор Рускевич Вiктор Андрiйович
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пуБлІЧне аКцІонерне товариство 
«мирнодолинсьКий дослІдно-

еКспериментальний Завод»
(код за ЄДРПОУ 05766095)

Правління ПАТ «Мирнодолинський дослідно-експериментальний 
завод» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
28.04.2017 року о 13 годині 00 хв. за адресою: луганська область, 
м. сєвєродонецьк, пр-т центральний, б. 6, кв. 7. Реєстрація акціо-
нерів, які прибудуть для участі у загальних зборах буде проводитися 
з 11-00 до 12-30 год. 28.04.2017 року за місцем проведення загальних 
зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах – 24.04.2017 року. Для участі у за-
гальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, а 
представникам акціонерів  – паспорт та довіреність, оформлену згід-
но вимог чинного законодавства. Телефон для довідок: 
(050)  4721255.

перелік питань порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради; 
7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

8. Звільнення та обрання посадових осіб Товариства.
9. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством про-

тягом 2016 року.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом 2017 року.
11. Внесення змін до статуту Товариства.
До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість 

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного за місцезнаходженням товариства: Луганська об-
ласть, Попаснянський р-н, смт. Тошківка, ПАТ «МДЕЗ», у робочі дні з 10-00 
до 12-00 години в кімнаті № 2 (бухгалтерія), а в день проведення загаль-
них зборів також у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://mo-ez.com.ua. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – заст. голови правління Глухоєдов С. А.

Інформація про основні показники 
фінансово – господарської діяльності

пат « мирнодолинський дослідно-експериментальний 
завод » (тис. грн.):

найменування показника
період

попередній 
2015р.

Звітний 
2016р.

Усього активів 2237,7 3398,4
Основні засоби 1127,8 1033,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 145,9 1678,2
Сумарна дебіторська 
заборгованість

380,3 308,6

Грошові кошти та їх еквіваленти 308,7 126,3
Нерозподілений прибуток -153,8 35,8
Власний капітал 1750,1 1939,7
Статутний капітал 335,9 335,9
Довгострокові зобов`язання 0,00 0,00
Поточні зобов`язання 0,00 0,00
Чистий прибуток (збиток) 124,1 189,7
Середньорічна кількість акцій (шт) 1343520 1343520
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

голова правління пат «мдеЗ »  гаук о.Б.

приватне аКцІонерне товариство 
«уКреКсКавацІя» 

(код ЄДРПОУ 33088925, місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, 
вулиця Айвазовського,26, адреса веб-сайту, на якому розміщена 

інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку 
денного - www.exkavacia.com , тел. (0432)53-94-92

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів..
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 14 квітня 

2017 року о 15.00 год., 
Місце проведення річних загальних загальних зборів акціонерів:- 

21022, місто вінниця, вулиця айвазовського, будинок 26, актова 
зала.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства: з 14 год.30 хв. до 14 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10.04.2017 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» 
власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про об-
слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на 
участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначені 
кворуму і голосуванні. 

проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціоне-

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

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

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 
2016 році. 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 розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, реформація ба-

лансу.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

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

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

зором, встановлення розміру їх винагороди
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-

рів з членами Наглядової ради та Ревізором.
14. 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..

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у ро-
бочі дні, робочий час за адресою товариства: м.Вінниця, вул. Айвазов-
ського 26, приймальна, а в день зборів – за місцем їх проведення. Відпо-
відальний – Левчук Михайло Григорович, тел.(0432)53-94-92.

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

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 14764 11244
Основні засоби 5839 2775
Довгострокові фінансові інвестиції 5000 5000
Запаси 736 281
Сумарна дебіторська заборгованість 1885 1578
Грошові кошти та їх еквіваленти 765 1531
Нерозподілений прибуток 5079 4146
Власний капітал 11135 10702
Статутний капітал 6056 6056
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3044 918
Чистий прибуток (збиток) 1242 184
Середньорічна кількість акцій (шт.) 484508 484508
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 59 66

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та 
визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. голова правлін-
ня прат «укрекскавація» Швидкий в.в.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента-Публічне акціонерне товариство 
«Васильківське вантажне автотранспортне товариство».2.Код за 
ЄДРПОУ -05538626.3.Місцезнаходження:08600 м. Васильків Тракторна, 
буд.13.4.Міжміський код, телефон та факс:(04571) 2-44-76 (04571) 2-44-76. 
5.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації:http://vatvvap.informs.net.ua/.7.Вид 
особливої інформації:Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

акціонерів 03.03.2017 р.Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на підставі Протоколу №1 від 03.03.2017р.Посадова особа Мака-
ренко Вячеслав Миколайович (паспорт: серія СК номер 033772 виданий 
31.08.1995 р. Ірпінський МВГУ МВС України в Київській області), яка за-
ймала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 97,66%.Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: три роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів 03.03.2017 р.Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на підставі протоколу №1 від 03.03.2017р.Посадова особа Єре-
менко Наталія Павлівна (паспорт: серія СК номер 033430 виданий 
07.09.1995 р. Ірпінський МВГУ МВС України в Київській області), яка за-
ймала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,00003%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: три роки.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 
03.03.2017 р.Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу 
№1 від 03.03.2017р.Посадова особа Макаренко Олег Миколайович (пас-
порт: серія СМ номер 307477 виданий 19.12.2000 р. Ірпінський МВГУ 
МВС України в Київській області), яка займала посаду Член Наглядової 
ради, звільнена.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00003%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 
03.03.2017 р.Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоко-
лу №1 від 03.03.2017р.Посадова особа Мокляк Віра Дмитрівна (паспорт: 
серія СК номер 139182 виданий 27.02.1996 р. Ірпінський МВГУ МВС 
України в Київській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
звільнена.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: три роки.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 
03.03.2017 р.Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу 
№1 від 03.03.2017р.Посадова особа Лимар Неля Олександрівна (пас-
порт: серія СМ номер 692856 виданий 01.10.2005 р. Васильківський 
МВГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Член На-
глядової ради, звільнена.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,006%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:три роки.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
03.03.2017 р.Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№1 від 03.03.2017р.Макаренко Вячеслав Миколайович (паспорт: серія 
СК номер 033772 виданий 31.08.1995 р. Ірпінський МВГУ МВС України в 
Київській області) обрано на посаду Голова Наглядової ради.Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 97,66%.Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу:три 
роки.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПП, 
керівник.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 29299325 
акцій.Голова Наглядової ради являється акціонером Товариства.

Рішення про обрання прийнятозагальними зборами акціонерів 
03.03.2017 р.Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу 
№1 від 03.03.2017р.Посадова особа Єременко Наталія Павлівна (пас-
порт: серія СК номер 033430 виданий 07.09.1995 р. Ірпінський МВГУ МВС 
України в Київській області) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00003%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано 
особу: три роки.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: дит.садок, медсестра, член НР.Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 10 акцій.Член НР являється акціонером товариства.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
03.03.2017 р.Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу 
№1 від 03.03.2017р.Лукошин Сергій Володимирович (паспорт: серія СО 
номер 094439 виданий 17.02.1999 р. Мінський РУГУ МВС України вмісті 
Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради.Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,0001%.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: три роки.Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: приватний підпри-
ємець, член РК товариства.Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 38 акцій.Член НР являється акціонером товариства.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 
03.03.2017 р.Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу 
№1 від 03.03.2017р.Посадова особа Вангородська Наталія Володимирів-
на (паспорт: серія БН номер 555000 виданий 05.03.1980 р. Васильків-
ський МВГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Голо-
ва Ревізійної комісії, звільнена.Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:три роки.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 
03.03.2017 р.Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу 
№1 від 03.03.2017р.Посадова особа Фролов Генадій Ілліч (паспорт: серія 
БН номер 599267 виданий 11.04.1992 р. Васильківський МВГУ МВС Укра-
їни в Київській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звіль-
нена.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,007%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді:три роки.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 
03.03.2017 р.Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу 
№1 від 03.03.2017р.Посадова особа Лукошин Сергій Володимирович 
(паспорт: серія СО номер 094439 виданий 17.02.1999 р. Мінський РУГУ 
МВС України в місті Києві), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 
звільнена.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001%.Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді:три роки.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
03.03.2017 р.Обрання посадової особи виконано на підставі протоко-
лу №1 від 03.03.2017р.Макаренко Марк Вячеславович (паспорт: серія 
СТ номер 448224 виданий 31.12.2014 р. Ірпінський МВГУ МВС України 
в Київській області) обрано на посаду Ревізор акціонерного товари-
ства.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який об-
рано особу: три роки.Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: студент.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій.Ревізор акціонерного товариства не є акціонером това-
риства.

голова правління  лимар м.п.

пуБлІЧне аКцІонерне товариство 
«васильКІвсьКе вантажне автотранспортне товариство»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «ВіЕйБі Лізинг» (далі – Товариство)

2. Код за ЄДРПОУ – 33880354; 3. Місцезнаходження – 01054, м. Київ, 
вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, літера «Б»; 4. Міжміський код, телефон – 
(044) 359 03 99; 5. Електронна поштова адреса – office@vableasing.com.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації – 

www.vableasing.com.ua; 7. Вид особливої інформації – прийняття рішен-
ня про виплату дивідендів

II. текст повідомлення
28.02.2017 року Загальними Зборами Учасників Товариства (протокол №3 

від 28.02.2017р.) прийнято рішення про розподіл частини прибутку та сплату 
дивідендів Учасникам в наступних розмірах: за 2010 рік – 100 тис. грн., за 2011 
рік – 1200 тис. грн., за 2012 рік – 7000 тис. грн., за 2013 рік – 4500 тис. грн., за 
2014 рік – 9300 тис. грн., за 2015 рік – 8200 тис. грн., за 2016 рік – 7376,8 тис. 
грн. Строк виплати – не пiзнiше 01.03.2017. Спосiб виплати – безпосередньо 
Учасникам, перелiк яких визначений у рiшеннi загальних зборiв. 

генеральний директор л.с. Золотарьова підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

товариство З оБмеженою вІдповІдальнІстю «віейБі лІЗинг»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 7 березня 2017 р. 
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до уваги акціонерів

приватного аКцІонерного 
товариства «тера» 

(надалі – товариство)
Адреса місцезнаходження: вул. Всіхсвятська, б. 7, м. Чернігів, Україна, 

14030.
Повідомляємо про скликання «10» квітня 2017 року о 10 годині 00 хв. 

річних Загальних Зборів Приватного акціонерного товариства «ТЕРА» 
(надалі «Товариство»), Код ЄДРПОУ 14242882, за адресою місцезнахо-
дження Товариства: кабінет № 309, вул. всіхсвятська, б. 7, м. Чернігів, 
україна, 14030. 

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення 
річних Загальних Зборів Товариства з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв.

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

1. Про обрання членів лічильної комісії (затвердження умов договору) 
та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комі-
сії.

2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи річ-
них Загальних Зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність това-
риства за 2016 рік. Перспективи розвитку товариства на 2017 рік.

4.Звіт Ревізора за 2016 рік. 
5.Розподіл прибутку товариства за 2016 рік.
6.Припинення повноважень члена Правління.
7.Припинення повноважень Ревізора.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у 

річних Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину - на 
«04» квітня 2017 року - за три робочих дні до дня проведення річних За-
гальних Зборах акціонерів Товариства.

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

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підго-
товки до річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в робочі дні з 
09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за адресою місцезнахо-
дження Товариства: кабінет № 309, вул. Всіхсвятська, б.7, м. Чернігів, 
Україна, 14030, а також в день проведення річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства - у місці їх проведення. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожно-
го з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства http://www.ao-tera.com.ua. Посадова осо-
ба Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного – Голова Правління Якимець Анатолій Володи-
мирович. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

прат «тера»(тис.грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів  12633,4 7184,3
Основні засоби  3451,5 3158,7
Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси  4683,2 2772,8
Сумарна дебіторська заборгованість  993,0 277,9
Грошові кошти та їх еквівалент  1298,1 728,2
Нерозподілений прибуток  8189,3 4890,7
Власний капітал  8250,5 4949,0
Статутний капітал  29,9  29,9
Довгострокові зобов’язання -  -
Поточні зобов’язання  4382,9 2235,3
Чистий прибуток(збиток)  6129,3 2818,2
Середньорічна кількість акцій /шт./  2990 2990
Кількість власних акцій , викуплених протягом пері-
оду (шт.)

-  -

Загальна сума коштів ,витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

-  -

Чисельність працівників на кінець 
періоду /осіб/

72  70

телефон для довідок : (0462) 606-740.

голова правління прат «тера»  якимець а.в.

приватне аКцІонерне товариство 
«БудиноК торгІвлІ»

(код Єдрпоу 14010137, місцезнаходження: 41400, сумська обл., 
м.  глухів, пл. свободи, 1)

(надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «09» квітня 2017 року о 
14 годині 00 хвилин за адресою: 41400, сумська обл., м. глухів, 
пл.  свободи, 1 (торговий зал №1). Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) для участі у річних загальних зборах відбудеться «09» квітня 
2017 року з 13 години 00 хвилин до 13 години 50 хвилин за місцем про-
ведення зборів.

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

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

проеКт порядКу денного
(перелІК питань, Що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Про розподіл прибутку товариства за 2016 рік.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
6. Звіт директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
7. Звіт ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

найменування показника 
період 

звітний 
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 811,9 829,00
Основні засоби 704,3 611,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,2 107,0
Сумарна дебіторська заборгованість 19,9 40,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 85,4 69,0
Нерозподілений прибуток 412,4 394,0
Власний капітал 771,4 753,6
Статутний капітал 142,6 142,6
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 40,5 56,1
Чистий прибуток (збиток) 15,2 18,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5705 5705
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 5

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазна-
ченого проекту порядку денного: http://14010137.infosite.com.ua/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, можуть осо-
бисто або через своїх представників, повноваження яких належних чином 
підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань проекту порядку денного, та з проектом (проектами) рі-
шення з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товари-
ства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 09-00 години до 17-00 години, (а 
в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства без по-
дання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайом-
лення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які 
складені в паперовій формі в приймальні Товариства (каб.№1). У письмо-
вому запиті акціонера обов'язково зазначаються: прізвище, ім'я та по-
батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій 
(для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відпові-
дальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – директор Товариства – Дука Надія Володимирівна, телефон для 
довідок – (05444) 2-26-18.

наглядова рада товариства
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для публікації
повідомлення 

про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

приватного аКцІонерного 
товариства «КвІти уКраЇни»

1) повне найменування та місцезнаходження товариства: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВІТИ УКРАЇНИ», код за 

ЄДРПОУ 16288397; Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Січевих 
Стрільців (Артема), 49.

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 
10 квітня 2017 року, початок об 11 годині за адресою: 04053, м. Київ,  
вул. Січевих Стрільців (Артема), 49, (кімн. №407).

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах:

реєстрація учасників загальних зборів - з 10 години 00 хвилин до 10 го-
дини 30 хвилин 10 квітня 2017 року за місцем проведення загальних збо-
рів.

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

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,
ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

1. Обрання складу Лічильної комісії чергових загальних зборів 
ПрАТ  «КВІТИ УКРАЇНИ» та прийняття рішення про припинення їх по-
вноважень.

2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів та затвер-
дження регламенту чергових загальних зборів ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ».

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних 
зборів ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ».

4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому 
числі кумулятивного голосування) на загальних зборах акціонерів.

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2016 рік, рiчного 
звiту та балансу Товариства за наслідками розгляду звіту про фінансово-
господарську діяльність за 2016 рік.

7. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-

вариства за 2016 рік.
9. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2016 рік.
11. Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
12. Затвердження розміру річних дивідендів.
13. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ».
14. Затвердження Статуту ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ» в новій редакції, у 

зв’язку з приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного 
законодавства.

15. Уповноваження осіб на підписання Статуту в новій редакції та здій-
снення дій щодо державної реєстрації змін до установчих документів 
ПрАТ  «КВІТИ УКРАЇНИ».

16. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, 
Правління, Ревізійну комісію, Кодекс корпоративного управління шляхом 
затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової 
редакції зазначених документів.

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

16288397.infosite.com.ua
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акці-
онери мають право ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по 
п'ятницю) у робочий час (з 9 до 13 години та з 14 до 16 години) за місцезна-
ходженням ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ»: м. Київ, вул. Січевих Стрільців (Арте-
ма), 49, (кімн. №407), а у день проведення чергових загальних зборів - на 
місці їх проведення: місто Київ, вул. Січевих Стрільців (Артема), 49, (кімн. 
№407).

Посадова особа ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ», відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів із документами, Паламарчук Тетяна Володими-
рівна.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КВІТИ УКРАЇ-
НИ» при собі потрібно мати:

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

акціонерів).
Звертаємо особливу увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 10 

розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який на-
брав чинності 12 жовтня 2013 року: «…якщо власник цінних паперів про-
тягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обра-
ною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування 
рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ на-
лежних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, від-
критий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які да-
ють право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні 
кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2016 рік (тис.грн.):

найменування показника  період
2016 2015

Усього активів 1376 2454
Основні засоби 989 1026
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 316 1363
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 25
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 1020 1899
Статутний капітал 236,1 236,1
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 356 555
Чистий прибуток (збиток) (879) (448)
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)

13 13

телефон для довідок: (044 )486-66-16.
наглядова рада прат «КвІти уКраЇни»

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариство «стрижIвсьКе», код за ЄДРПОУ 13555946, 
місцезнаходження 12525, Житомирська обл., Коростишiвський р-н,  
с. Стрижiвка, міжміський код та телефон емітента (04130) 35291. 2. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 05.03.2017 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.stryzhivske.ho.ua. 
4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Наталія», код за ЄДРПОУ 33253896. 5.Інформація про загальні збори В 
звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори акціонерів не склика-
лись i не проводились в зв'язку з відсутністю грошових коштів на органі-
зацію їх скликання. 6. Інформація про дивіденди. За результатами звітно-
го та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-

лого підприємництва (тис. грн.) 

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів  231.7  254.5
Основні засоби (за залишковою вартістю)  172.4  192.0
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  16.9  17.2
Сумарна дебіторська заборгованість  35.4  29.9
Грошові кошти та їх еквіваленти  1.8  10.2
Власний капітал  200.2  211.9
Статутний капітал  82.0  82.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -241.8  -230.1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  31.5  42.6
Чистий прибуток (збиток)  -11.7  -111.7

директор _____________ дмитренко І.с.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента пуБлIЧне аКцIонерне 
товариство «уКраЇнсьКий Iнститут по проеК-
туванню оБ'ЄКтIв гаЗовоЇ промисловостI 
«уКргаЗпроеКт», 2. Код за ЄДРПОУ 00158592, 3. Місцезнахо-
дження 04050 м. Київ Січових стрільців(Артема) 77, 

4. Міжміський код, телефон та факс 044 484 0250 044 4840250,
5. Електронна поштова адреса kozlenko a.@ukrgazproekt.com.ua,
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ukrgazproekt.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
1.Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 

01.03.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рі-

шення Наглядової ради.
Посадова особа Козленко Андрій Ігорович (паспорт: серія д/н номер 

д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Голова Правління, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 7 сім місяців. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. 

2.Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 01.03.2017 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової 
ради. Посадова особа Вархола Мар'ян Ярославович (паспорт: серія но-
мер виданий р. ), призначена на посаду Голова Правління. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

Строк, на який призначено особу: 3 три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років - Головний інженер проектів ПАТ «Укр-
газпроект». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: особа не 
володіє акціями емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

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

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

2. Голова Правління Козленко А.І.
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
М. П. 01.03.2017

(дата) 

повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

приватне аКцІонерне товариство 
«ЧернІгІвсьКий Завод «металІст»

(код за ЄДРПОУ 02972523, місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 7, 
м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення загальних зборів акціоне-
рів 07 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: вул. промислова, 
буд. 7, м. Чернігів, 14017 (зал засідань в головному корпусі на 3 по-
версі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде 
проводитись 07 квітня 2017 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення 
загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформле-
ну відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, 
який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що 
підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий доку-
мент юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які 
мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах: 03 квітня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для 

голосування та бюлетеня для кумулятивного головування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження 

регламенту загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 

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

2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 

2016  рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. 

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2016 рік. 

8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2016 році.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
10. Внесення змін до статуту Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Обрання Голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники 
можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою вул. Промисло-
ва, буд. 7, м. Чернігів, 14017 (в адміністративному приміщенні) у робочі дні 
з 10:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна по-
садова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: дирек-
тор Ільїн Михайло Анатолійович, тел. (04622) 4-40-60. 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів роз-
міщене на веб-сторінці http://metalist.athost.info/.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний 2016 
рік

попередній 
2015 рік

Усього активів 2330 2609
Основні засоби (залишкова вартість) 1646 1695
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 429 493
Сумарна дебіторська заборгованість 212 274
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 108
Нерозподілений прибуток -792 -656
Власний капітал 1828 1963
Статутний капітал 673 673
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 484 628
Чистий прибуток (збиток) -136 -31
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2693848 2693848
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб),

4 4

наглядова рада прат «ЧЗ «металіст»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариство «омелянIвсьКий гранIтний 
Кар»Єр», код за ЄДРПОУ 31638386, місцезнаходження 11560, Жито-
мирська область, Коростенський район, с. Горщик, вул. Заводська, буд.15, 
міжміський код та телефон емітента 04142 55936.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 05.03.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію www.ogk.ho.ua.

голова правління _____________ ганський валерiй францович

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



№45, 7 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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 повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариство "централь-
на ЗБагаЧувальна 
фаБриКа 
"КолосниКIвсьКа"

2. Код за ЄДРПОУ 00176584
3. Місцезнаходження 52570, с.Миролюбiвка, 

Карла Маркса 42
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0504777140 0504791813

5. Електронна поштова адреса kolosnikovskaya@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Товариства ( протокол №1/2017 вiд 

03.03.2017р. загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» » прийняття рішення складає 16 907 408 
(шістнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч чотириста вісім) шт.) Прийнято 
рiшення:Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв 
(вартiсть яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi вчинятимуться 
потягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборiв, а саме правочинiв 
предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштiв 
(кредитiв/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв 
та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача 
майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання 
iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору по-
руки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; 
договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), 
вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу.

При цьому гранична сукупна сума попередньо схвалених рiчними За-
гальними зборами акцiонерами вищезазначених значних правочинiв не 
може перевищувати 60 000000 (шiстдесят мiльйонiв гривень). Укладання 
кожного такого значного правочину, повинно вiдбуватись лише за пого-
дженням Наглядової ради. Вартість активі ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВ-
СЬКА» за даними останньої фінансової звітності складає 72396 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочину до вартості акти-
вів емітента за даними останньої фінансової звітності (у відсотках ) 
-82,88%

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2017 вiд 03.03.2017р. 
загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» » прийняття рішення складає 16 907 408 (шіст-
надцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч чотириста вісім) шт.)прийнято 
рiшення:Попередньо схвалити вчинення Товариством у ходi звичайної 
поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведен-
ня цих рiчних Загальних зборiв Товариства значних правочинiв, пред-
метом яких будуть купiвля-продаж вугiлля/вугiльної продукцiї, 
електроенергiї, надання послуг зi збагачення рядового вугiлля та послуг 
з транспортного перевезення вугiльної продукцiї, на суму, що перевищує 
25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2016 рiк, але з граничною сукупною вартiстю та-
ких правочинiв, що не перевищує 100 000 000 .(сто мiльйонiв гривень). 
Укладання кожного такого значного правочину, повинно вiдбуватись 
лише за погодженням Наглядової ради.. Вартість активі ПрАТ «ЦЗФ 
«КОЛОСНИКІВСЬКА» за даними останньої фінансової звітності складає 
72396 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочину 
до вартості активів емітента за даними останньої фінансової звітності (у 
відсотках )-138,13%

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 Нечепуренко Олександр Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.03.2017
(дата)

повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

приватне аКцІонерне товариство 
«атп 2550»

(надалі – товариство)
(код за ЄДРПОУ 05520371, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 235-А, 

м. Чернігів, 14029) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 10 квітня 2017 року о 15:00 за 
адресою: 14000, м. Чернігів, пр-т миру, буд. 33, четвертий поверх, ма-
лий конференцзал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 10 квіт-
ня 2017 року з 14:15 до 14:45 за місцем їх проведення. Для реєстрації ак-
ціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику ак-
ціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності 
від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення 
його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить ін-
формацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без дові-
реності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 
04 квітня 2017 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для 

голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціоне-

рів, затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 

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

2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 

2016  рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2016 рік. 

8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2016 році.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства (Положення 

про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову 
раду Товариства), шляхом викладення їх у новій редакції.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники 

можуть ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: пр-т Миру, 
буд. 235-А (кабінет Директора), м. Чернігів, 14029, у робочі дні з 10:00 до 
11:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведен-
ня.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://atp2550.athost.info/

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми: Директор Хоменко Дмитро Володимирович, контактний телефон 
(0462) 931766.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника

період

звітний
2016 рік

попере-
дній

2015 рік
Усього активів 8811,3 3824,1
Основні засоби 2426,3 2690,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 866,8 341,0
Сумарна дебіторська заборгованість 923,7 599,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 15,6 7,2
Нерозподілений прибуток -1893,9 -1734,7
Власний капітал 2633,3 2792,5
Статутний капітал 2154,5 2154,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6178,0 1031,6
Чистий прибуток (збиток) -159,2 190,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2154500 2154500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

39 44

наглядова рада прат «атп 2550»
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до уваги акціонерів пат «Куп’янсьКий молоЧно-
Консервний КомБІнат»!

(код за Єдрпоу 00418142, місцезнаходження: 63702, україна, 
Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. ломоносова, буд. 26)

Публічне акціонерне товариство «Куп’янський молочноконсервний ком-
бінат» повідомляє про проведення річних загальних зборів (далі – Збори). 

дата та час проведення Зборів – 21 квітня 2017 року о 10:00 год. 
місце проведення: 63702, Україна, Харківська обл., м. Куп’янськ, 

вул.  Ломоносова, буд. 26, заводоуправління, кімната актового залу. 
реєстрація акціонерів та їх представників: 21 квітня 2017 року з 

09:00 до 09:45 год. за місцем проведення Зборів.
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: станом на 24 годину 14 квітня 2017року.
проеКт порядКу денного (перелік питань, що виносяться на 

голосування): 
1. Обрання робочих органів та Лічильної комісії. 
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 

рік.
7. Затвердження бюджету фінансової діяльності Товариства на 2017 

рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту 

Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписан-
ня Статуту Товариства у новій редакції.

10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду та Положення 
про Ревізійну Товариства та затвердження їх у новій редакції.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
12. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов 

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

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про схвалення (затвердження) і прийняття до виконання угод, що 

укладені або будуть укладені між Товариством та Публічним акціонерним 
товариством «КРЕДОБАНК» в період з 30.04.2017р. по 30.04.2018р.

17. Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

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

найменування показника період
звітний 

2016
попере-

дній 2015
Усього активів 250 327 212 166
Основні засоби (за залишковою вартістю) 100 220 91 033
Довгострокові фінансові інвестиції 1 502 1 502
Запаси 63 551 45 689
Сумарна дебіторська заборгованість 37 760 48 482
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 499 6 965
Нерозподілений прибуток 84 666 66 168
Власний капітал 125 897 106 593
Статутний капітал 9 314 9 314
Довгострокові зобов'язання 53 568 37 803
Поточні зобов'язання 70 862 67 770
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,496 0,513

Середньорічна кількість акцій (шт.) 37 254 376 37 254 376
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) 

579 596

Для реєстрації учасників Зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт 
або інший документ, який посвідчує особу, представникам – паспорт та до-
віреність на право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог чинно-
го законодавства.

Бажаючим ознайомитися з документами щодо питань порядку денного 
звертатися щосереди кожного тижня з 13-00 години до 17-00 години за 
адресою: 63702, Україна, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ломоносова, 
буд.26, Заводоуправління відповідальна особа Кизим Тетяна Вікторівна , 
начальник юридичного відділу тел.(05742) 55954.

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

акції власників, які не уКлали договори про обслуговування 
рахунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного 
імені, при визначенні кворуму та голосуваннІ на загальних зборах 
акціонерів враХовуватися не Будуть! 

генеральний директор 
пат «Куп’янський молочноконсервний комбінат»      о.о.радченко 

Наступним тдв «Зоря Інгулу» (надалі Товариство) повідо-
мляє про скликання чергових загальних зборів учасників Товариства, що 
відбудуться 06 квітня 2017 року о 10.30. за адресою: миколаївська об-
ласть, м. Баштанка, вулиця молодіжна, 47 (в приміщенні спортивного 
комплексу товариства).

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 06 квітня 2017 року з 
10.00 до 10.20.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Інформація реєстраційній комісії про кількість учасників, що присутні 

на загальних зборах учасників Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів учасників То-

вариства.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та перспективи розвитку на 2017 рік, та 
його затвердження. 

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та його затвердження. 
5. Звіт ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної 

комісії про річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
6. Звіт головного бухгалтера про фінансовий стан Товариства. Затвер-

дження результатів діяльності Товариства (звіту) за 2016 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Схвалення та затвердження всіх рішень спільних засідань наглядової 

ради Товариства та директора, які було проведено в 2016 році.
9. Схвалення та затвердження всіх рішень без вийнятку загальних збо-

рів Товариства, які було проведено в 2016 році.
10. Схвалення та затвердження всіх змін та доповнень до Статуту Това-

риства, які було зареєстровано на підставі відповідних рішень загальних 
зборів учасників Товариства, що були проведені в 2016 році.

11. Про кредитування Товариства в 2017 році.
12. Про участь Товариства в інвестпроекті сортувальної лінії фруктосхо-

вища.
13. Про вихід (виключення) деяких учасників Товариства зі складу учас-

ників Товариства.
14. Про перерозподіл часток.
15. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення 

уповноваженої особи для підписання у нотаріуса та подальшої державної 
реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

16. Про обрання члена ревізійної комісії замість вибувшого.
Для участі в загальних зборах учасників Товариства необхідно мати при 

собі :
--документ, що засвідчує особу учасника чи його представника;
--довіреність на право участі в загальних зборах учасників (для пред-

ставників юридичних та фізичних осіб) оформлену згідно чинного законо-
давства України;

-- документ, що засвідчує право особи на участь у загальних зборах 
учасників 06.04.2017 року.

Будь-який з учасників Товариства має право вносити свої пропозиції щодо 
порядку денного загальних зборів учасників Товариства не пізніше як за 25 
днів до їх скликання. Пропозиції щодо порядку денного приймаються за адре-
сою: 56101, Миколаївська область, м. Баштанка, вулиця Ювілейна, 86, що-
денно, крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів з 10.00 до 17.00 
годин.

Ознайомитись з документами та проектами рішень можливо за адре-
сою: 56101, Миколаївська область, м. Баштанка, вулиця Ювілейна, 86, ка-
бінет директора, щоденно, крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів 
з 10.00 до 12.00 годин по попередній домовленості (05158) 2-83-17.

голова наглядової ради  м. в. полянський.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00110734
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 

буд. 69 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380933430232

5. Електронна поштова адреса emzavod2016@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

emz.org.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
28.02.2017р. загальними зборами Товариства прийнято рiшення про:
- вiдкликання (припинення) повноважень голови Правління Ковалиши-

на Тимофія Анатолійовича на пiдставi рiшення загальних зборiв товари-
ства (протокол вiд 28.02.2017р.) в зв’язку з прийняттям рішення про вне-
сення змін до статуту. Особа часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Особа обiймала дану посаду з 08.12.2016р., непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

- вiдкликання (припинення) повноважень члена Правління Антощака 
Iгора Михайловича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (про-
токол вiд 28.02.2017р.) в зв’язку з прийняттям рішення про внесення змін 
до статуту. Особа часткою в статутному капiталi товариства не володiє. 
Особа обiймала дану посаду з 26.02.2002р., непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- вiдкликання (припинення) повноважень члена Правління Ярмолицько-
го Миколи Олександровича на пiдставi рiшення загальних зборiв товари-
ства (протокол вiд 28.02.2017р.) в зв’язку з прийняттям рішення про вне-
сення змін до статуту. Особа часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Особа обiймала дану посаду з 26.02.2002р., непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

- вiдкликання (припинення) повноважень голови Наглядової ради Лит-
вина Володимира Михайловича на пiдставi рiшення загальних зборiв това-
риства (протокол вiд 28.02.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Нагля-
дової ради. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 3,005% вiд 
статутного капiталу товариства. Особа обiймала дану посаду з 27.04.2015р., 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- вiдкликання (припинення) повноважень члена Наглядової ради Ару-
тюнова Рубена Оганесовича на пiдставi рiшення загальних зборiв товари-
ства (протокол вiд 28.02.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Наглядо-
вої ради. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 5,381% вiд статутного 
капiталу товариства. Особа обiймала дану посаду з 27.04.2015р., непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- вiдкликання (припинення) повноважень члена Наглядової ради Ару-
тюнова Юрiя Оганесовича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства 
(протокол вiд 28.02.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Наглядової 
ради. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 12,07% вiд статутного 
капiталу товариства. Особа обiймала дану посаду з 27.04.2015р., непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- вiдкликання (припинення) повноважень члена Наглядової ради Горча-
кова Юрiя Iвановича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (про-
токол вiд 28.02.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. 
Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 0,000802% вiд статутного 
капiталу товариства. Особа обiймала дану посаду з 27.04.2015р., непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- вiдкликання (припинення) повноважень члена Наглядової ради Литви-
на Сергiя Михайловича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства 
(протокол вiд 28.02.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Наглядової 
ради. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 8,348% вiд статутного 
капiталу товариства. Особа обiймала дану посаду з 27.04.2015р., непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- вiдкликання (припинення) повноважень голови Ревiзiйної комiсiї Шпиг 
Марiї Миколаївни на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (прото-
кол вiд 28.02.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Ревізійної комісії. 
Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 8,319% вiд статутного капiталу 
товариства. Особа обiймала дану посаду з 27.04.2015р., непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- вiдкликання (припинення) повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Шпиг 
Наталiї Василiвни на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (про-

токол вiд 28.02.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Ревізійної комісії. 
Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 5,349% вiд статутного капiталу 
товариства. Особа обiймала дану посаду з 27.04.2015р., непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- обрання з 01.03.2017 року на посаду Директора Ковалишина Тимофія 
Анатолійовича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол 
вiд 28.02.2017р.) в зв’язку з прийняттям рішення про внесення змін до ста-
туту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Осо-
ба часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Особу обрано на 
3 роки. До обрання займала посади: начальник відділу, заступник началь-
ника управління, голова Правління. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

- обрання на посаду члена та голови Наглядової ради Литвина Володи-
мира Михайловича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (про-
токол вiд 28.02.2017р.) та рiшення Наглядової ради (протокол вiд 
28.02.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй, 
яким володiє особа - 3,005% вiд статутного капiталу товариства. Особу об-
рано до наступних рiчних зборiв товариства. До обрання займала посади: 
голова Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа є акцiонером.

- обрання на посаду члена Наглядової ради Литвина Сергiя Михайлови-
ча на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 
28.02.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй, 
яким володiє особа - 8,348% вiд статутного капiталу товариства. Особу об-
рано до наступних рiчних зборiв товариства. До обрання займала посади: 
заступник голови Правління. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа є акцiонером.

- обрання на посаду члена Наглядової ради Шпиг Наталію Василiвну на 
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 28.02.2017р.) в 
зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй, яким володiє 
особа - 5,349% вiд статутного капiталу товариства. Особу обрано до на-
ступних рiчних зборiв товариства. До обрання займала посади: виконавчий 
директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Особа є акцiонером.

- обрання на посаду члена Наглядової ради Задорожнього Максима Пе-
тровича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 
28.02.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою в 
статутному капiталi товариства не володiє. Особу обрано до наступних 
рiчних зборiв товариства. До обрання займала посади: член Наглядової 
ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Особа є незалежним директором.

- обрання на посаду члена Наглядової ради Стаднiк Альону 
Володимирiвну на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол 
вiд 28.02.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа част-
кою в статутному капiталi товариства не володiє. Особу обрано до наступ-
них рiчних зборiв товариства. До обрання особа посад не займала. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Особа є незалежним директором.

- обрання на посаду члена та голови Ревiзiйної комiсiї Шпиг Марiю Ми-
колаївну на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 
28.02.2017р.) та рiшення Ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 28.02.2017р.) в 
зв’язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй, яким володiє 
особа - 8,319% вiд статутного капiталу товариства. Особу обрано на  
3 роки. До обрання займала посади: голова Ревізійної комісії. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Гетьмана Дмитра Борисо-
вича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 
28.02.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета 
акцiй, яким володiє особа - 9,989869% вiд статутного капiталу товари-
ства. Особу обрано на 3 роки. До обрання особа посад не займала. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

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

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

2. Найменування посади Ковалишин Тимофій Анатолійович
Директор (підпис) 

М.П.
(ініціали та прізвище керівника) 

01.03.2017
(дата)

пуБлІЧне аКцІонерне товариство 
“еКспериментальний меХанІЧний Завод”
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повІдомлення 
про проведення ЗагальниХ ЗБорІв аКцІонерІв

приватне аКцІонерне товариство «дуБно-
нафтопродуКт» (код за Єдрпоу 03482608) 35600, Україна, Рів-
ненська область, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А повідомляє про прове-
дення 7 квітня 2017 року о 11 год. 00 хв. чергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться за адресою: україна, рівненська область, 
м.  дубно, вул. страклівська, 18а, адміністративне приміщення, кабі-
нет директора).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у за-
гальних зборах акціонерів прат «дуБнонафтопродуКт», проводиться 
у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 1020 год. 
до 1045 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів – 3 квітня 2017р.

проеКт порядКу денного
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Догово-
ру із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акці-
онерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної 
комісії.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних 

зборів.
4. Звіт Виконавчого органу за 2016 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства 

за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
Ради, Звіту Виконавчого органу.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. Порядок розподілу 
прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 р.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. 

7. Обрання членів Наглядової Ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
Ради Товариства.

9. Прийняття рішення про затвердження правочинів, укладених Товари-
ством в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» перед 
ПАТ «СБЕРБАНК»:

- Договору про внесення змін №4 від 29.12.2016р. до Іпотечного Догово-
ру №47-В/13/55КЛ-КБ-ІД-4, посвідченого 29 травня 2015 року Морозо-
вою  С. В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 
за реєстровим № 2518;

- Договору про внесення змін №4 від 29.12.2016р. до Договору застави 

№47-В/13/55КЛ-КБ-ДЗ-5, посвідченого 29 травня 2015 року Морозовою С. В., 
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстро-
вим № 2517;

– Договору про внесення змін №1 від 29.12.2016р. до Договору поруки 
№47-В/13/55/КЛ-КБ-П-12 від 16.08.2016 р.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
проведення цих загальних зборів акціонерів. 

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можли-
вість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (35600, Україна, 
Рівненська область, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А) у робочі дні з 10 год. 
00 хв. до 15 год. 00 хв. у кабінеті директора Товариства. У день проведення 
загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за 
місцем проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ «ДУБ-
НОНАФТОПРОДУКТ» Шліхта Іван Григорович.

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

основнІ поКаЗниКи
фінансово-господарської діяльності прат «дуБнонафтопродуКт» 

(тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний
2016 рік

попередній
2015рік

Усього активів 9269,3 9450,3
Основні засоби 2888,7 3445,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 36,7 37,9
Сумарна дебіторська заборгованість 6116,2 5738,3
 Кошти та їх еквіваленти 225,8 226,7
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 9263,4 9432,4
Статутний капітал 8400 8400
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4 16
Чистий прибуток (збиток) -169 -222,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1600000 1600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Шановний акціонере!
Директор приватного аКцІонерного товариства 

З ІноЗемною ІнвестицІЄю «софІя – цІннІ папе-
ри», ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 14281801, місцезнаходженням: 01033, 
м.Київ, вул.гайдара, буд.27, офіс 116 (надалі – Товариство) повідомляє про 
проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні 
збори), які відбудуться 14 квітня 2017 року об 11.00 год. за адресою: м.Київ, 
вул.гайдара, буд.27, офіс 116. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах, складатиметься уповноваженим депозитарієм Товариства 
станом на 2400 год. 10 квітня 2017 року. Реєстрація учасників (акціонерів та/
або їх представників) провадитиметься 14 квітня 2017 року з 09.45 год. до 
10.45 год. за місцем проведення Загальних зборів. Акціонеру слід мати при собі 
документ, який посвідчує особу, представнику акціонера – документ, який по-
свідчує особу, та довіреність на право участі і голосування у Загальних зборах. 
Акціонери та/або їх представники під час підготовки до Загальних зборів можуть 
ознайомитися з матеріалами, що стосуються питань, включених до проекту по-
рядку денного, в робочі дні з 09.00 год. до 13.00 год. за місцезнаходженням То-
вариства: м.Київ, вул.Гайдара, буд.27, офіс 116 (відповідальна особа – Директор 
Шевченко С.А., тел. (044) 288-29-96). 
перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного) 

Загальних зборів від 14 квітня 2017 року:
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів 
2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів 
3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 

2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту 
4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Това-

риства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту 
5. Затвердження висновків Ревізора та річного звіту (фінансової звітнос-

ті) Товариства за 2016 рік
6. Порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік
Інформацію щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до 

проекту порядку денного, розміщено Товариством на власній веб-сторінці в 
мережі Інтернет (http://sofiasecurities.informs.net.ua/).

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

найменування показника період
звітній попередній

Усього активів 9 695 9 770
Основні засоби 19 7
Довгострокові фінансові інвестиції 305 305
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 110
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (464) (388)
Власний капітал 9 691 9 767
Статутний капітал 1 101 1 101
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4 3
Чистий прибуток (збиток) (76) (83)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2202140 2202140
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом. директор Шевченко с.а.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
пуБлІЧного аКцІонерного товариства «ІллІ-

нецьКе пересувне БудІвельно-монтажне 
пІдприЄмство №5»

Місцезнаходження Товариства: 22700 Вінницька область, м. Іллінці, 
вул. Залізнодорожна, буд.50

Загальні збори відбудуться 11 квітня 2017 р. о 10 годині за адресою: 
вінницька область, м. Іллінці, вул. Залізнодорожна, буд.50, в актовій 
залі товариства.

Реєстрація акціонерів почнеться о 9 год. і закінчиться о 9 год. 45 хв. 
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах, є 24 год. 05.04.2017 р.
проект порядку денного :

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припинен-
ням повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 

2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за 2016 р. 

3. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2016 р. та стан Товариства. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії про діяльність в 2016 р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

5. Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товари-
ства за 2016 р.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 
Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

Наглядової ради Товариства. 
10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться 

з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх 
винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. 

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше 
як одного року з дати прийняття такого рішення.

13. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх 
необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних 
правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства. 
основні показники фінансово-господарської діяльності ( тис.грн) :

ПОКАЗНИК період
Звітн 2016 Поперед 2015

Усього активів 3035 3125
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1846 1987
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 67 24
Сумарна дебіторська заборгованість 490 456
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 30
Власний капітал 1623 1528
Статутний капітал 392 392
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1229 1134
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1412 1597
Чистий прибуток (збиток) 95 176
Кількість власних акцій, викуплених протягом року 0 0
Сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом року

0 0

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підго-
товки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Бух-
галтерія», в робочі дні тижня з 8 до 16 години, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до за-
гальних зборів, є Директор Товариства Касяненко Іван Павлович. Зміни щодо 
питань, включених до проекту порядку денного та проектів рішень із запропо-
нованих питань, можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів То-
вариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. адреса веб-
сайту Товариства, на якому розміщені проекти рішень щодо кожного питан-
ня, включеного до проекту порядку денного ilpbmp5.com.ua 

для участі у зборах та для ознайомлення з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, при собі 
обов»язково необхідно мати: акціонерам — паспорт ; для керівника ак-
ціонера — юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг із 
Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на 
посаду керівника, паспорт; довіреним особам акціонерів — паспорт та по-
свідчену згідно з чинним законодавством України довіреність. 

Телефон для довідок:(0245) 2-12-78.
наглядова рада.

Шановні акціонери пат «сІтІБанК» !
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК» (ПАТ «СІТІ-

БАНК»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485, місцезнаходження 
якого: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, повідомляє про проведен-
ня річних загальних зборів акціонерів пат «сІтІБанК», які відбудуться 
«19» квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: україна, 03150 
м.  Київ, вул. ділова 16-г, 5-й поверх, кімната переговорів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах по-
чинається о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 30 хв.

Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у річних загаль-
них зборах акціонерів ПАТ «СІТІБАНК», буде складено станом на 24 го-
дину «12» квітня 2017 року.

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

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правлін-

ня, звіту Наглядової Ради за 2016 р.
3. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» 

за 2016 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінан-
сової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2016 рік.

4. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків ПАТ «СІТІБАНК» 
за 2016 рік.

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІ-
БАНК» за 2016 рік та затвердження їх розміру.

6. Визначення частини прибутку, що направляється на збільшення ста-
тутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК».

7. Збільшення статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК» шляхом підвищен-
ня номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капі-
талу частини прибутку ПАТ «СІТІБАНК» за 2016 рік.

8. Випуск акцій нової номінальної вартості.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «СІТІБАНК», пов’язаних зі збільшен-

ням статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК» шляхом підвищення номіналь-
ної вартості акцій, та викладення Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій редак-
ції. Затвердження Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій редакції.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СІТІ-
БАНК».

11. Обрання і затвердження членів Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК» 
у новому складі. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової Ради.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -  
http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/ukraine.html

З матеріалами з питань порядку денного позачергових загальних збо-
рів акціонери ПАТ «СІТІБАНК» можуть ознайомитися в робочі дні, в робо-
чий час (з 9:00 до 18:00) за місцезнаходженням товариства: Україна, 
03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 5-й поверх. Особа, відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з документами – Член Правління ПАТ «СІТІБАНК», 
Дехтярь Світлана Володимирівна. 

Телефон для довідок: (044) 490-10-00.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати 

документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково до-
віреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинно-
го законодавства України.

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

найменування показника
період

звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 19 455 210 16 085 165
Основні засоби 44 676 40 166
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 16 072 11775
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 480 459 5 317 792
Нерозподілений прибуток 1 420 250 1 903 326
Власний капітал 2 081 922 2 417 924
Статутний капітал 120 000 66 500
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 17 373 288 13 551 269
Чистий прибуток (збиток) 1 349 238 1 644 023
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13 300 13 300
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) 

154 163

наглядова рада пат «сІтІБанК»
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повідомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів 

приватного аКцІонерного товариства 
«страХова КомпанІя «рІдна»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 34809641)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІД-
НА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 34809641; місцезнаходження - 04070, 
м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 12-А; далі - Товариство) повідомляє про проведен-
ня річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори):

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 14 квітня 2017 року 
о 10 годині 00 хвилин за адресою м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 12-а.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах 
буде здійснюватись в день проведення Загальних зборів за адресою  
м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 12-А, початок реєстрації - о 09 годині 00 хви-
лин, закінчення реєстрації - о 09 годині 45 хвилин.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам Товариства 
необхідно мати документ, що ідентифікує особу, а представникам акціоне-
рів Товариства - документ, що ідентифікує особу, та оформлений згідно із 
вимогами чинного законодавства документ, що підтверджує повноваження 
представника акціонера Товариства на участь у Загальних зборах. 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загаль-
них зборах, буде складений станом на 24 годину 00 хвилин 10 квітня 2017 року. 

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

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-

вариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законодавством України.
8. Попереднє схвалення значних правочинів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, 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 Товариства.

11. Обрання Ревізора Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акціонери Товариства мають право знайомитися з документами, необхід-

ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робо-
чий час (з понеділка по четвер з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, 
в п’ятницю з 09 години 00 хвилин до 16 години 45 хвилин, перерва з 13 години 
00 хвилин до 13 години 45 хвилин), а в день проведення Загальних зборах - 
також у місці їх проведення; посадова особа, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів Товариства з документами - Заступник Голови Правління Товари-
ства Пеньков Юрій Олексійович; телефон для довідок - (044) 425-12-90.

51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://sk-ridna.com.ua/.

6. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн):

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 13916 12502
Основні засоби 45 63
Довгострокові фінансові інвестиції 7593 7593
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 966 593
Грошові кошти та їх еквіваленти 3419 3237
Нерозподілений прибуток 877 864
Власний капітал 9069 9065
Статутний капітал 8000 8000
Довгострокові зобов'язання 4021 2774
Поточні зобов'язання 826 663
Чистий прибуток (збиток) 14 14
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8000 8000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 20

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова правління 
приватного аКцІонерного товариства 
«страХова КомпанІя «рІдна»  л.в. невшупа 

06 березня 2017 року

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРИВОРIЖГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03341397
3. Місцезнаходження 50051, Днiпропетровська обл., 

м. Кривий Рiг, пропект Металургiв, 
будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс (056)409-59-35 
5. Електронна поштова адреса Svitlana.Dubovyk@krgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kr.104.ua/ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Криворiжгаз» (Протокол №28/02-2017 

вiд 28.02.2017) припинено повноваження Голови Правлiння Товариства 
Вакуленка Iвана Євгеновича, у звязку з чим припинено дiю укладеного з 
ним Контракту за угодою сторiн, звiльнено його з займаної посади 
28.02.2017 на пiдставi п.1 ст. 36 КЗпП України. Акцiями Товариства не 
володiє. Посадова особа перебувала на посадi з 01.07.2016 р. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Криворiжгаз» (Протокол №28/02-2017 
вiд 28.02.2017) припинено повноваження члена Правлiння Товариства Ко-

лесника Вiталiя Васильовича — директора комерцiйного, у звязку з чим 
припинено дiю укладеного з ним Контракту за угодою сторiн, звiльнено 
його з займаної посади 28.02.2017 на пiдставi п.1 ст. 36 КЗпП України.По-
садова особа перебувала на посадi з 01.07.2016 р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Криворiжгаз» (Протокол №28/02-2017 
вiд 28.02.2017) обрано Головою Правлiння Товариства Колесника Вiталiя 
Васильовича. Вважати повноваження новообраного Голови Правлiння та-
кими, що набули чинностi з 01.03.2017, у межах строку, на який було ранiше 
обрано Правлiння Товариства, а саме до 30.06.2019 (включно). Посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв — iнженер 
Криворiзького вiддiлення Державної iнспекцiї з енергетичного нагляду за 
режимами споживання електричної та теплової енергiї в Днiпропетровськiй 
областi, Днiпропетровської електроенергетичної системи, державний 
iнспектор з енергетичного нагляду Криворiзького вiддiлення iнспекцiї Дер-
женергонагляду Криворiзького вiддiлення iнспекцiї Держенергонагляду в 
Днiпропетровськiй областi, начальник управлiння контролю та органiзацiї 
облiку газу ПАТ «Криворiжгаз», заступник Голови Правлiння з постачання та 
облiку газу ПАТ «Криворiжгаз», директор комерцiйний ПАТ «Криворiжгаз».

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 Вакуленко Iван Євгенович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.02.2017
(дата)

пуБлIЧне аКцIонерне товариство «КриворIжгаЗ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «БУДГІДРАВЛІКА», код за 
ЄДРПОУ 31681688, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Мель-
ницька, 28-а (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 7 квітня 2017 року о 15.00 
за місцем: 65005, м. одеса, вул. мельницька, 28-а, 5-й поверх, кім-
ната № 3. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах про-
водиться з 14.20 до 14.50 у день та за місцем проведення загальних 
зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — станом на 24 годину 03 квітня 2017 року. 

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

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

господарської діяльності Товариства у 2016 році та його затверджен-
ня.

3. Звіт та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Товари-
ства за 2016 рік та його затвердження.

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

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

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

редбачених чинним законодавством.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Това-

риства. 
9. Обрання Ревізора Товариства.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інфор-

мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проек-
ту порядку денного: http://stroygidravlika.prat.in.ua 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 

Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідо-
млення про проведення загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 28-а, 5-й 
поверх, кімната № 3. Відповідальний за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами — генеральний директор Кучук М.І. Довідки за 
телефоном (048) 732-06-13 
основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)

найменування
показника

період
Звітний 

2016
попередній 

2015
Усього активів 1632 14638
Основні засоби 5151 5355
Довгострокові фінансові інвестиції 4310 4310
Запаси 3495 2197
Сумарна дебіторська заборгованність 3366 2775
Грошові кошти та еквіваленти 2 1
Нерозподілений прибуток -7285 -6776
Власний капітал 30 36
Статутний капітал 10964 10964
Довгострокові зобов’язання 8276 7125
Поточні зобов’язання 4339 3289
Чистий прибуток (збиток) -509 332
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10964000 10964000
Кількість власних акцій,викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду ( 
осіб)

138 146

Затверджено наглядовою радою товариства

приватне аКцІонерне товариство 
«БудгІдравлІКа»

Шановний аКцІонере!
приватне аКцІонерне товариство «КиЇв-

сьКий Завод свІтлоЧутливиХ матерІалІв «фо-
тон», (місцезнаходження: Україна, м. Київ, пр-т. Перемоги, 42, код за 
ЄДРПОУ: 00205162), надалі – Товариство, повідомляє про проведення по-
зачергових Загальних зборів акціонерів «27» квітня 2017 року об 11.00 за 
адресою: м. Київ, пр-т. перемоги, 42 (приміщення офісу б/н). Реєстрація 
акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах Товариства буде 
проводитись з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. Дата складен-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загаль-
них зборах: «21» квітня 2017 року.

перелІК питань, Що виносяться на голосування 
(порядоК денний):

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвер-
дження її складу. Обрання голови та секретаря Зборів.

2. Прийняття рішення про припинення ПАТ КЗСМ «ФОТОН» шляхом 
перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ 
ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН».

3. Затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення пе-
ретворення.

4. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПАТ КЗСМ «ФОТОН», що 
припиняється, на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН», що створюється шляхом перетворення.

5. Призначення комісії з припинення ПАТ КЗСМ «ФОТОН». Обрання Го-
лови та членів комісії з припинення (перетворення) та надання їй повно-
важень щодо управління справами Товариства під час перетворення.

6. Затвердження порядку і строку заявлення кредиторами вимог до 
ПАТ  КЗСМ «ФОТОН».

7. Визначення ціни викупу акцій та затвердження умов викупу акцій у 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та голосували проти 
прийняття рішення про перетворення ПАТ КЗСМ «ФОТОН» у Товариство з 
обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МА-
ТЕРІАЛІВ «ФОТОН». 

8. Затвердження передавального акту.
9. Затвердження звіту про виконання плану перетворення (порядку та 

умов здійснення перетворення) ПАТ КЗСМ «ФОТОН» в Товариство з об-

меженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МА-
ТЕРІАЛІВ «ФОТОН».

10. Створення в результаті перетворення Товариства з обмеженою від-
повідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФО-
ТОН», затвердження його статуту.

11. Затвердження розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН» та розподілу часток між всіма учасниками.

12. Затвердження основних видів діяльності Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН».

13. Затвердження адреси місцезнаходження Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН».

14. Обрання (призначення) органів управління Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІА-
ЛІВ «ФОТОН». 

15. Призначення уповноважених осіб (уповноваженої особи) на підпи-
сання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю 
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН».

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерам 
необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів 
– доручення/довіреність на право участі та голосуванні на позачергових 
Загальних зборах акціонерів, оформлене відповідно до чинного законодав-
ства України. 

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

До дня проведення позачергових Загальних зборів та в день прове-
дення позачергових Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го позачергових Загальних Зборів, у робочий час (з 9.00 до 18.00) в робо-
чі дні за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, пр-т. Перемоги, 42 (при-
міщення офісу б/н), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами особа: Директор Майстренко І.В. Довідки за телефоном 
(044) 453-32-73.

підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідо-
мленні.

директор пат КЗсм «фотон»  І.в. майстренко



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 7 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

54

Шановний аКцІонере!
приватне аКцІонерне товариство «КиЇв-

сьКий Завод свІтлоЧутливиХ матерІалІв «фо-
тон», (місцезнаходження: Україна, м. Київ, пр-т. Перемоги, 42, код за 
ЄДРПОУ: 00205162), надалі – Товариство, повідомляє про проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів «12» квітня 2017 року об 11.00 
за адресою: м. Київ, пр-т. перемоги, 42 (приміщення офісу б/н). Реє-
страція акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах Товари-
ства буде проводитись з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачер-
гових Загальних зборах: «06» квітня 2017 року.

перелІК питань, Що виносяться на голосування 
(порядоК денний):

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвер-
дження її складу. Обрання голови та секретаря Зборів.

2. Прийняття рішення про припинення ПАТ КЗСМ «ФОТОН» шляхом 
перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ 
ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН».

3. Затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення пе-
ретворення.

4. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПАТ КЗСМ «ФОТОН», 
що припиняється, на частки у статутному капіталі Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІА-
ЛІВ «ФОТОН», що створюється шляхом перетворення.

5. Призначення комісії з припинення ПАТ КЗСМ «ФОТОН». Обран-
ня Голови та членів комісії з припинення (перетворення) та надання 
їй повноважень щодо управління справами Товариства під час пере-
творення.

6. Затвердження порядку і строку заявлення кредиторами вимог до 
ПАТ КЗСМ «ФОТОН».

7. Визначення ціни викупу акцій та затвердження умов викупу акцій у 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та голосували проти 
прийняття рішення про перетворення ПАТ КЗСМ «ФОТОН» у Товариство 
з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ 
МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН». 

8. Затвердження передавального акту.
9. Затвердження звіту про виконання плану перетворення (порядку та 

умов здійснення перетворення) ПАТ КЗСМ «ФОТОН» в Товариство з об-
меженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МА-
ТЕРІАЛІВ «ФОТОН».

10. Створення в результаті перетворення Товариства з обмеженою від-
повідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН», затвердження його статуту.

11. Затвердження розміру статутного капіталу Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІА-
ЛІВ «ФОТОН» та розподілу часток між всіма учасниками.

12. Затвердження основних видів діяльності Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН».

13. Затвердження адреси місцезнаходження Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН».

14. Обрання (призначення) органів управління Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІА-
ЛІВ «ФОТОН». 

15. Призначення уповноважених осіб (уповноваженої особи) на під-
писання установчих документів Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФО-
ТОН».

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерам 
необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціоне-
рів  – доручення/довіреність на право участі та голосуванні на позачерго-
вих Загальних зборах акціонерів, оформлене відповідно до чинного зако-
нодавства України. 

Адреса власного веб-сайту Товариства на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного: http://foton.aspectgroup.com.ua. 

До дня проведення позачергових Загальних зборів та в день проведен-
ня позачергових Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з мате-
ріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
позачергових Загальних Зборів, у робочий час (з 9.00 до 18.00) в робочі 
дні за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, пр-т. Перемоги, 42 (примі-
щення офісу б/н), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами особа: Директор Майстренко І.В. Довідки за телефоном 
(044) 453-32-73.

підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідо-
мленні.

директор пат КЗсм «фотон»  І.в. майстренко

Шановний аКцІонере!
приватне аКцІонерне товариство «КиЇв-

сьКий Завод свІтлоЧутливиХ матерІалІв «фо-
тон», (місцезнаходження: Україна, м. Київ, пр-т. Перемоги, 42, код за 
ЄДРПОУ: 00205162), надалі – Товариство, повідомляє про проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів «21» квітня 2017 року об 11.00 
за адресою: м. Київ, пр-т. перемоги, 42 (приміщення офісу б/н). Реє-
страція акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах Товари-
ства буде проводитись з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачер-
гових Загальних зборах: «17» квітня 2017 року.

перелІК питань, Що виносяться на голосування 
(порядоК денний):

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвер-
дження її складу. Обрання голови та секретаря Зборів.

2. Прийняття рішення про припинення ПАТ КЗСМ «ФОТОН» шляхом 
перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ 
ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН».

3. Затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення пе-
ретворення.

4. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПАТ КЗСМ «ФОТОН», 
що припиняється, на частки у статутному капіталі Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІА-
ЛІВ «ФОТОН», що створюється шляхом перетворення.

5. Призначення комісії з припинення ПАТ КЗСМ «ФОТОН». Обран-
ня Голови та членів комісії з припинення (перетворення) та надання 
їй повноважень щодо управління справами Товариства під час пере-
творення.

6. Затвердження порядку і строку заявлення кредиторами вимог до 
ПАТ КЗСМ «ФОТОН».

7. Визначення ціни викупу акцій та затвердження умов викупу акцій у 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та голосували проти 
прийняття рішення про перетворення ПАТ КЗСМ «ФОТОН» у Товариство 
з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ 
МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН». 

8. Затвердження передавального акту.
9. Затвердження звіту про виконання плану перетворення (порядку та 

умов здійснення перетворення) ПАТ КЗСМ «ФОТОН» в Товариство з об-
меженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МА-
ТЕРІАЛІВ «ФОТОН».

10. Створення в результаті перетворення Товариства з обмеженою від-
повідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН», затвердження його статуту.

11. Затвердження розміру статутного капіталу Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІА-
ЛІВ «ФОТОН» та розподілу часток між всіма учасниками.

12. Затвердження основних видів діяльності Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН».

13. Затвердження адреси місцезнаходження Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН».

14. Обрання (призначення) органів управління Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІА-
ЛІВ «ФОТОН». 

15. Призначення уповноважених осіб (уповноваженої особи) на 
підписання установчих документів Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН».

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерам 
необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціоне-
рів  – доручення/довіреність на право участі та голосуванні на позачерго-
вих Загальних зборах акціонерів, оформлене відповідно до чинного зако-
нодавства України. 

Адреса власного веб-сайту Товариства на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного: http://foton.aspectgroup.com.ua. 

До дня проведення позачергових Загальних зборів та в день проведен-
ня позачергових Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з мате-
ріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
позачергових Загальних Зборів, у робочий час (з 9.00 до 18.00) в робочі 
дні за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, пр-т. Перемоги, 42 (примі-
щення офісу б/н), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами особа: Директор Майстренко І.В. Довідки за телефоном 
(044) 453-32-73.

підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідо-
мленні.

директор пат КЗсм «фотон»  І.в. майстренко
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
прат «пересувна меХанІЗована Колона № 54»

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01037117,
місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 

м. Вишневе, вул. Київська, 17
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться «20» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин 
за адресою: Київська обл., Києво-святошинський р-н, м. вишневе, 

вул. Київська, 17
порядок денний (проект):

1. Обрання Голови зборів, секретаря та Лічильної комісії. Затверджен-
ня регламенту зборів.

2. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2016 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збит-

ків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту 

Товариства у новій редакції у зв’язку зі змінами, що відбулися в законо-
давстві.

8. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та 
затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції 
у зв’язку зі змінами, що відбулися в законодавстві.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми наглядової ради.

11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «пересувна меХанІЗована Колона № 54» 
за 2016 рік (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний 
2016 р.

попередній 
2016 р.

Усього активів 43142,1 43909,8
Основні засоби 28400,2 29580,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 254,0 319,1
Сумарна дебіторська заборгованість 8589,8 7858,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 74,4 100,8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-17704,4 -17764,1

Власний капітал -14150,9 -14210,6
Статутний капітал 3 000,0 3 000,0
Довгострокові зобов'язання 10,7 10,7
Поточні зобов'язання 57282,3 58109,7
Чистий прибуток (збиток) 331,5 144,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 000 000 12 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

15 16

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10 год. 00 хв. по 10 год. 
50  хв. за місцем проведення зборів.

Згідно з рішенням наглядової ради Товариства перелік акціонерів для 
повідомлення про загальні збори акціонерів складається на «14» березня 
2017 року, для участі в загальних зборах акціонерів – на 24-00 «13» квіт-
ня 2017 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та доку-
мент, що посвідчує особу представника.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до 
загальних зборів надіславши на адресу Товариства письмовий запит із 
зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, паспортних даних акціонера, на-
йменування питання порядку денного, стосовно якого акціонер бажає 
отримати для ознайомлення матеріали, зручні для акціонера дати озна-
йомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. Ознайомлення відбу-
вається в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті № 02, 
відповідальна особа – Цимбаленко Оксана Олександрівна.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 044-594-21-40.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://01037117.smida.gov.ua.

наглядова рада

Шановні акціонери!

приватне аКцІонерне товариство 
«уКраЇнсьКа КерамІЧна група» (надалі − «товари-
ство»), ідентифікаційний код: 22042269; юридична адреса: Україна, 
84100, Донецька обл., м. Слов′янськ, вул. Свободи, 5, інформує про про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗа»).

Дата проведення ЗЗА:  12 квітня 2017 року.
Час проведення ЗЗА:  15:00 година за київським часом.
Місце проведення ЗЗА:  84100, донецька область, м. слов’янськ, 
 вул. свободи, 5, 8 поверх, 
 зал для конференцій.
Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься о 14:00 за київ-

ським часом та закінчуватиметься о 14:30 за київським часом. Для участі 
у ЗЗА акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; пред-
ставникам акціонерів – документ, що підтверджує особу та довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: 
на 24:00 годину 06 квітня 2017 року.

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного ЗЗа:

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Генерального Директора за результатами фінансово-

господарської діяльності за 2016 р.
4. Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності 

за 2016 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Ди-

ректора та Ревізора.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства по результа-

там господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
8. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2017 рік.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішен-
ня цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості.

11. Обрання виконавчого органу Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності приватно-
го аКцІонерного товариства «уКраЇнсьКа КерамІЧна група» 

за 2016 рік (тис. грн.):

найменування показника

період
звітний
тис.грн.
2016 р.

попередній 
тис.грн.
2015 р.

Усього активів 89 247,4 84 834,3
Основні засоби 14 156,7 13 213,9
Довгострокові фінансові інвестиції 41 940,9 41 940,9
Запаси 45,6 41,9
Сумарна дебіторська заборгованість 5 508,9 4 450,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 996,4 18 302,5
Нерозподілений прибуток (збиток) 67 866,4 67 060,9
Власний капітал 85 357,8 84 552,3
Статутний капітал 1 164,8 1 164,8
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3 889,6 282,0
Чистий прибуток (збиток) 805,4 4 157,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 380 8 380
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

12 15

Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань Порядку денного ЗЗА, акціонери Товариства можуть починаючи з дати 
цього повідомлення за адресою: 84100, Донецька область, м.  Слов’янськ, 
вул. Свободи, 5, 8 поверх, каб. 803 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) та в 
робочий час (з 9:00 до 18:00). Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор – Левіт 
Вік тор Вікторович. Контактний телефон: (0626) 66-88-20. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://uaceramica.prat.ua/.

генеральний директор 
приватного аКцІонерного товариства
«уКраЇнсьКа КерамІЧна група»  левіт в.в.
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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 
"пеЧанIвсьКий 
КомБIнат 
ХлIБопродуКтIв"

2. Код за ЄДРПОУ 30297883
3. Місцезнаходження 01133, м. Київ, вул. Щорса, 27 
4. Міжміський код, телефон та факс 044 490-30-61 044 490-30-61 
5. Електронна поштова адреса pravo@kaс.relc.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

30297883.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Посадова особа Приватного акцiонерного товариства «Печанiвський 

комбiнат хлiбопродуктiв»(iдентифiкацiйний код 30297883) (надалi – Товариство) 
Голова правлiння Iващенко Дмитро Володимирович згiдно поданої заяви при-
пинив повноваження з 01.03.2017 р.Припинення повноважень вiдбулось на 
пiдставi Рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 01.03.2017 (Протокол № 

01/03-17 вiд 01.03.2017 р.). Згiдно Рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 
01.03.2017 Задовольнити заяву Iващенка Д. В. про звiльнення та припинити 
повноваження Голови Правлiння Товариства Iващенка Д. В. шляхом звiльнення 
його з посади Голови Правлiння з 01 березня 2017 року. Особа не надала згоди 
на розголошення паспортних даних. Не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Перебував на посадi Голови правлiння з 19.08.2016 р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Голова правлiння Бiлик Олександр Сергiйович (пас-
порт: АЕ 579613 виданий Жовтневим РВ ДМУ МВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 14 травня 1997 року) обрано на посаду 02.03.2017  р. 
Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi Рiшення Наглядової Ради Това-
риства вiд 01.03.2017 (Протокол № 01/03-17 вiд 01.03.2017 р.). Обрати з 
02.03.2017 року Головою Правлiння Товариства Бiлика Олександра 
Сергiйовича, уклавши з ним контракт вiдповiдно до Статуту Товариства.Не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента . Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - без-
строково, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – заступник 
начальника цеху механiзацiї та ремонту, начальник цеху.

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 Iващенко Дмитро Володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.03.2017
(дата)

повІдомлення 
про проведення ЗагальниХ ЗБорІв

приватне аКцІонерне товариство «Борис-
пІльсьКий автомоБІльний Завод», код за ЄДРПОУ 
40504523, місцезнаходження: 08322, Київська область, Бориспільський р-н, 
с. Проліски, вул. Броварська, 4, повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 07 квітня 2017 року о 10 год.  
00 хв. за адресою: 08322, Київська область, Бориспільський р-н,  
с. проліски, вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 
2-ий поверх, учбовий клас №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – на 24 год. 03 квітня 2017 р.

Реєстрація акціонерів або їх представників буде проводитись 07 квітня 
2017 р., за місцем проведення загальних зборів, з 09 год. 30 хв. до 09 год. 
55 хв. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвід-
чує особу (паспорт), представники акціонерів – документ, що посвідчує 
особу (паспорт) та довіреність на право участі в зборах та на голосування, 
оформлену згідно з чинним законодавством України.
перелік питань, що виносяться на голосування (порядоК денний):

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

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

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

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

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

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

ства. 
14. Про відкликання та обрання (призначення) членів виконавчого орга-

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

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

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

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

18. Про затвердження передавального акту Приватного акціонерного 
товариства «Бориспільський автомобільний завод».

19. Про затвердження Статуту правонаступника Приватного акціонер-
ного товариства «Бориспільський автомобільний завод» - Товариства з об-

меженою відповідальністю «Бориспільський автомобільний завод» .
20. Про обрання (призначення) органів управління Товариства з обме-

женою відповідальністю «Бориспільський автомобільний завод» правонас-
тупника Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автомобіль-
ний завод».

21. Про конвертацію акцій Приватного акціонерного товариства «Борис-
пільський автомобільний завод», що припиняється шляхом перетворення 
(реорганізації), в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Бо-
риспільський автомобільний завод». 

22. Про уповноваження особи на подання документів для здійснення 
державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства 
«Бориспільський автомобільний завод» та створення Товариства з обме-
женою відповідальністю «Бориспільський автомобільний завод» у встанов-
леному законом порядку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності «Борис-
пільський автомобільний завод» за 2016 рік (тис. грн.)

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 21658 0
Основні засоби 18033 0
Довгострокові фінансові інвестиції 120 0
Запаси 48931 0
Сумарна дебіторська заборгованість 182932 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 0
Нерозподілений прибуток 8261 0
Власний капітал 10251 0
Статутний капітал 1990 0
Довгострокові зобов'язання 233662 0
Поточні зобов'язання 18266 0
Чистий прибуток (збиток) 8261 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 398000 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 67 0

З материалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підго-
товки до загальних зборів, документами, пов’язаними з порядком денним 
загальних зборів акціонерів, акціонери (їх представники) можуть ознайоми-
тися за місцем знаходження Товариства (Київська область, Бориспіль-
ський  р-н, с. Проліски, вул. Броварська,4, адміністративно-побутовий кор-
пус, 2-й поверх, приймальня) до дати проведення зборів в робочі дні: з 9.00 
до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова комісії з припинення (перетворення) Желевський 
Сергій Михайлович.

довідки за телефоном: (044) 597-20-03
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

голова комісії 
з припинення (перетворення)  желевський с. м. 
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до уваги аКцІонерІв

пуБлІЧного аКцІонерного товариства 
«магаЗин «БудиноК меБлІв»

Додатково до Повідомлення про проведення річних загальних зборів 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Магазин «Будинок ме-
блів», яке було розміщено у виданні «Відомості Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку» № 43 (2548) від 03.03.2017 року, додають-
ся всі основні показники фінансово-господарської діяльності Публічного 
акціонерного товариства «Магазин «Будинок меблів».

Публічне акціонерне товариство «Магазин «Будинок меблів», місцезна-
ходження якого: 01133, м. Київ, бульвар Дружби народів, 23, код за ЄДРПОУ: 
14356278 (надалі – Товариство або ПАТ «Магазин «Будинок меблів»), пові-
домляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (нада-
лі – Загальні збори), які будуть проведені 09 квітня 2017 року о 10:00 годи-
ні за адресою: м. Київ, бульвар дружби народів, буд. 23, в приміщенні 
торгового залу магазину пат «магазин «Будинок меблів».

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
здійснюватиметься 09 квітня 2017 року за місцем їх проведення. початок 
реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення – о 09 год. 45 хв.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, встановлена 04 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних 

зборів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлете-
нів для голосування.

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

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-
ректора Товариства за 2016 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викла-

дення їх у нових редакціях.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами Наглядової ради Товариства.

14. Про підтвердження повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пат «магазин «Будинок меблів» (тис.грн.)

найменування показника
період

Звітний, 
2016р.

попередній, 
2015р.

Усього активів 93578 64227
Основні засоби 37524 20260
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 51952 37708
Сумарна дебіторська заборгованість 2274 3399
Грошові кошти та їх еквіваленти 284 1327
Нерозподілений прибуток (11389) (16197)
Власний капітал 33163 11803
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 60415 52424
Чистий прибуток (збиток) 4668 (5741)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 560000000 560000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 123 136

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 
з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у кабінеті №42 на 1-му 
поверсі ПАТ «Магазин «Будинок меблів» у робочі дні з 10:00 до 16:00 та/чи 
по тел. (044) 2000047, а в день проведення Загальних зборів – в місці їх 
проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами призначено Корпоративного се-
кретаря – Петренко Володимира Євгеновича, тел. (044)2000047.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  – http://14356278.smida.gov.ua/.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних збо-
рах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір про обслуговування 
рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах та за консультаціями по всім питанням 
участі у Загальних зборах звертатись необхідно до Депозитарної установи 
ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: 01133, м. Київ,  
вул. Є. Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; 
тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

наглядова рада пат «магазин «Будинок меблів»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариство 
«рIвнянсьКе"

2. Код за ЄДРПОУ 03756916
3. Місцезнаходження 27160, с. Рiвне Новоукраїнського р-ну. 

Кiровоградської областi , Гагарiна,65
4. Міжміський код, телефон та факс (05251) 4-15-54 (05251) 4-15-54
5. Електронна поштова адреса 03756916@at24.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

rivne.at24.com.ua 

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

II. текст повідомлення
Рiшення про затвердження правочинів прийнято позачерговими загаль-

ними зборами акцiонерiв ПрАТ « Рiвнянське» 02 березня 2017 року. Вiдомостi 
щодо правочину № 1: Одержання Товариством кредиту у формi 
вiдновлювальної кредитної лiнiї на фiнансування поточних потреб в розмiрi 
11 000 000,00 ( одинадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн. термiном дiї до 
31.05.2018р. зi сплатою вiдсоткової ставки, що не буде перевищувати 20% 
рiчних в межах Генерального договору на здiйснення кредитних операцiй  
№ 010-42-1-83 вiд 28.11.2011р.;- укладання Товариством договору про ава-

лювання векселiв в розмiрi 11 000 000,00 ( одинадцять мiльйонiв гривень  
00 копiйок) грн. термiном дiї до 31.12.2018р. в межах генерального договору 
на здiйснення кредитних операцiй № 010-42-1-83 вiд 28.11.2011р. Вiдомостi 
щодо правочину №2:- збiльшення лiмiту за Генеральним договором на 
здiйснення кредитних операцiй № 010-42-1-83 вiд 28.11.2011р., укладеним 
мiж Товариством та АТ «Райфайзен Банк Аваль» до 13 000 000,00 ( тринад-
цять мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн. та продовження термiну дiї вказаного 
Генерального договору до 27.11.2021 р.;

- надання в заставу АТ «Райфайзен Банк Аваль» борони дискової причiпної 
HORCH Joker 5 HD з котками Double Roll Pack. 2015 р.в., заводський номер 
28251303, плугу оборотного John Deere 3810 8-F (7+1), 2016 р. в. заводський 
номер 1 FXG3810FCG0109494, жатки для збирання соняшнику Fantini 
G031256, 2016 р.в. заводський номер 100597, трактора Беларус - 892, 
2016р.в. державний реєстрацiйний номер 15386ВА, заводський номер 
90830270 в якостi забезпечення зобов’язань Товариства перед АТ «Рай-
файзен Банк Аваль» по Генеральному договору на здiйснення кредитних 
операцiй № 010-42-1-83 вiд 28.11.2011р. та всiх договорiв, що укладенi та 
будуть укладенi в його межах з лiмiтом в розмiрi 13 000 000,00 ( тринадцять 
мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн. термiном дiї до 27.11.2021р.Загальна 
кiлькiсть голосуючих простих iменних акцiй становить 263026 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах- 
262410, що становить 99,76% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй то-
вариства.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували « ЗА» прийняте 
рiшення-262410 шт.,що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй, якi присутнi на зборах та приймають участь у голосуваннi. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували « ПРОТИ» прийнятого рiшення- 0 шт.

ІІІ. особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. директор рускевич вiктор андрiйович.
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приватне аКцІонерне товариство 
«страХова КомпанІя «Кий авІа гарант» (код 
ЄДРПОУ 30383799) місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Мала Жито-
мирська, 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2017 року о 10.00 годині за 
адресою: м. Київ, пр-т. перемоги, 2, у приміщенні конференц-залу 
прат «Кий авІа».

проеКт порядКу денного 
(питання, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регла-

менту зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства 

за 2016 рік та основні напрямки розвитку на 2017 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження 
звіту.

5. Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю ви-
конавчого органу Товариства та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за підсумками 2016 року і 
основних напрямків діяльності на 2017 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товари-

ства прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 43 
від 23.02.2017 року), відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні 
товариств».

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитися 
12 квітня 2017 року з 9.30 до 10.00 у приміщенні конференц-залу ПрАТ 
«КИЙ АВІА» за адресою: 01054, м. Київ, пр-т. Перемоги, 2. Для участі у 
зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси ак-
ціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного за-
конодавства.

Право на участь у Загальних зборах будуть мати акціонери відповідно 
до переліку, складеного станом на 24 годину 06 квітня 2017 року.

Кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адре-
сою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, тел. 236-51-52, 486-79-62, у робо-
чі дні з 09.00 до 17.00 години, з перервою з 12.00 до 13.00 з 06 березня 
2017 року по 11 квітня 2017 року шляхом подання заяви про надання та-
ких документів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Гринько 
Костянтин Васильович.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 21970 21 838
Основні засоби 9468 8 610
Довгострокові фінансові інвестиції 6130 6 130
Запаси 19 25
Сумарна дебіторська 
заборгованість

1537 2 062

Грошові кошти та їх еквіваленти 5157 4 826
Нерозподілений прибуток 246 577
Власний капітал 19108 18 718
Статутний капітал 13500 13 500
Довгострокові зобов'язання 2464 2 652
Поточні зобов'язання 398 468
Чистий прибуток (збиток) -301 -530
Середньорічна кількість акцій (шт.) 270000 270000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

12 21

наглядова рада товариства

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мере-
жі Інтернет за адресою: www.kag.kiev.ua.

наглядова рада пуБлІЧного аКцІонерного товари-
ства «КиЇвсьКий рІЧКовий порт» 

(надалі - Товариство), ідентифікаційний код 03150071, зареєстроване 
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 70 повідо-

мляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори). 
Дата та час проведення Зборів: 13 квітня 2017 року о 12 год. 45 хв. 
Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. набережно-лугова, 4 (акто-

вий зал).
Час початку реєстрації учасників Зборів: 13 квітня 2017 року  

об 11 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 13 квітня 2017 року  

о 12 год. 30 хв.
Дата та час відкриття Зборів: 13 квітня 2017 року о 12 год. 45 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 4 

(актовий зал).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах: 09 квітня 2017 року.
перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рі-
шення про припинення її повноважень.

2. Обрання голови та секретаря Зборів Товариства. 
3. Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльнос-

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

наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізій-
ної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-

сумками роботи Товариства у 2016 році.
8. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження Статуту в 

новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів На-

глядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що 

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

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

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі: документ, що 
посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право 
участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

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

найменування показника
період

Звітний 
2016р

попере-
дній 2015р

Усього активів 97784 78878
Основні засоби 17592 8167
Довгострокові фінансові інвестиції 288 288
Запаси 587 1421
Сумарна дебіторська заборгованість 61945 47895
Грошові кошти та їх еквіваленти 365 186
Нерозподілений прибуток 40173 (36366)
Власний капітал 8194 12001
Статутний капітал 12250 12250
Довгострокові зобов'язання 608 608
Поточні зобов'язання 88982 61269
Чистий прибуток (збиток) -2940 -4978
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35000000 35000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 106 76

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомити-
ся під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: 04070, м. Київ, вул. 
Верхній Вал, будинок 70, в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. з перервою 
на обід з 13год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодав-
ством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – началь-
ник юридичного відділу Павлік Ірина Петрівна. Телефони: (067) 537-48-47, 
адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного: krp.com.ua

наглядова рада пат «КиЇвпорт»
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Код ЄДРПОУ 05440979, місцезнаходження: Україна, 03022, м. Київ, вул. 
Васильківська, 24. Запрошуємо акціонерів прийняти участь в чергових (річ-
них) загальних зборах Товариства, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 
16-00 годині за адресою: м.Київ, вул. васильківська 24 (актовий зал). 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних збо-
рах проводиться в день та за місцем проведення зборів з 15-00 до 15-50 
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах складеному станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

проеКт порядКу денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства, прийняття 

рішення з питань порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів 
Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування.

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

4. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової Ради Товариства.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової 
звітності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту та висновків ревізійної комісії.

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

ми роботи за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викла-

дення їх у нових редакціях.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

14. Обрання членів Ревізійної комісії.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

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

найменування показника попередній
2015 рік

Звітний
2016 рік

Усього активів 352368 374082
Основні засоби 7284 3153
Довгострокові фінансові інвестиції 50456 50311
Запаси 12014 10467
Сумарна дебіторська заборгованість 80618 91726
Грошові кошти та їх еквіваленти 716 231
Нерозподілений прибуток (47327) (11631)
Власний капітал (41554) (5858)
Статутний капітал 1405 1405
Довгострокові зобов'язання 156178 147098
Поточні зобов'язання 237744 232842
Чистий прибуток (збиток) (3199) 35695
Середньорічна кількість акцій (шт.) 133810 133810
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 2

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

150 159

до уваги аКцІонерІв !
пуБлІЧного аКцІонерного товариства КиЇвсьКе автотранспортне пІдприЄмство 13061 

(надалі – товариство)

повІдомлення 
про проведення ЗагальниХ ЗБорІв

приватне аКцІонерне товариство «Борис-
пІльсьКий автоЗавод», код за ЄДРПОУ 31936646, місцезна-
ходження: 08322, Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. 
Броварська, 4, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 07 квітня 2017 року о 08 год. 30 хв. за адресою: 08322, 
Київська область, Бориспільський р-н, с. проліски, вул. Броварська, 4, 
адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, учбовий клас №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – на 24 год. 03 квітня 2017 р.

Реєстрація акціонерів або їх представників буде проводитись 07 квітня 
2017 р., за місцем проведення загальних зборів, з 08 год. 00 хв. до 08 год. 
25 хв. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвід-
чує особу (паспорт), представники акціонерів – документ, що посвідчує 
особу (паспорт) та довіреність на право участі в зборах та на голосування, 
оформлену згідно з чинним законодавством України.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядоК денний):
1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 

повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

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

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

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

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

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

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

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

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

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 125279 153850
Основні засоби 47707 69045
Довгострокові фінансові інвестиції 0 120
Запаси 14561 90358
Сумарна дебіторська заборгованість 19183 185126
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 1002
Нерозподілений прибуток -156310 -127509
Власний капітал -124472 -94461
Статутний капітал 1990 3200
Довгострокові зобов'язання 216690 450351
Поточні зобов'язання 67304 86418
Чистий прибуток (збиток) -28253 16472
Середньорічна кількість акцій (шт.) 398000 640000
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) 54 161

З материалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготов-
ки до загальних зборів, документами, пов’язаними з порядком денним за-
гальних зборів акціонерів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 
за місцем знаходження Товариства (Київська область, Бориспільський р-н,  
с. Проліски, вул. Броварська,4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й по-
верх, приймальня) до дати проведення зборів в робочі дні: з 9.00 до 11.00, а 
в день проведення зборів – у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова правління Желевський Сергій Михайлович.

довідки за телефоном: (044) 597-20-03
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

голова правління  желевський с. м. 
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Шановний акціонер!

пуБлІЧне аКцІонерне товариство 
«ХІмтепломаШ»

( код за ЄДРПОУ 01882060 , місцезнаходження: 07500, Київська обл., 
смт.Баришівка, вул.Комсомольська, 135) повідомляє про проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової ради 
Товариства 27 квітня 2017р. Час початку чергових загальних зборів: о 
11:00 годині, в день проведення чергових загальних зборів. Місце прове-
дення чергових загальних зборів: 07500, україна, Київська область, 
смт.  Баришівка, вул.. Комсомольська, 135, 3 поверх, актовий зал (б/н).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для учас-
ті у чергових загальних зборах: з 10:00 до 10:45 години в день та у місці 
проведення чергових загальних зборів.. Для реєстрації та участі у Загаль-
них зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу; для представників акціонера - доручення,оформлене 
згідно чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у річних Загальних зборах – 21 квітня 2017р. станом на 
24 год.

порядоК денний
(перелік питань, що виносяться на голосування ):
1.Визначення чисельності лічильної комісії ПАТ «Хімтепломаш», строку 

дії її повноважень та обрання персонального складу.
2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосуван-

ня (в т.ч. кумулятивного).
3. Звіт Генерального Директора Товариства за підсумками фінансово-

господарської діяльності ПАТ «Хімтепломаш»за 2016р. та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків ді-
яльності ПАТ «Хімтепломаш» на 2017р.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Хімтепломаш» за підсумками фінансово-
господарської діяльності ПАТ «Хімтепломаш» за 2016р. та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік за підсумками фінансово-
господарської діяльності ПАТ «Хімтепломаш» за 2016р. та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту

6. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «Хімтепломаш», річ-
ного звіту ПАТ «Хімтепломаш»», балансу, звіту про фінансові результати та 
інших форм річної звітності за 2016р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, способу та поряд-
ку виплати дивідендів за 2016р.

8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонер-
ного товариства на приватне акціонерне товариство у зв’язку із змінами до 
Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМТЕПЛОМАШ» НА ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМТЕПЛОМАШ»

9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його нової редакції, пов’язаних в тому числі із зміною типу 
Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із 
нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акці-
онерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання но-
вої редакції Статуту Товариства.

10. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску ак-
цій у зв’язку зі зміною найменування Товариства.

11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні 
збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

12. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову 
раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

13. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Генераль-
ного директора Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.

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

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

17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії.

18. Обрання членів Ревізійної комісії.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Тимчасового ви-

конуючого обов`язки Генерального диретора
20. Обрання Генерального диретора.
21. Розгляд питання щодо продажу Товариством частки у статутному 

капіталі ТОВ «Баришівказернопродукт» (код ЄДРПОУ 32445705) та упо-
вноваження Генерального директора Товариства підписувати відповідні 
договори.

22. Розгляд питання щодо надання приміщень (частину приміщень) То-
вариства в оренду ТОВ «ЦС «ЄВРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32345069) та 
уповноваження Генерального Директора Товариства підписувати відповід-
ні договори.

23. Розгляд питання щодо надання приміщень (частину приміщень) То-
вариства в оренду ТОВ Баришівказернопродукт (код ЄДРПОУ 32445705) 
та уповноваження Генерального Директора Товариства підписувати відпо-
відні договори

23. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства , що 
укладатимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом 
2017 року.

24. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПАТ «Хімте-
пломаш» протягом 2016 року.

25. Спосіб доведення до відома (інформування) акціонерів Товариства 
результатів голосування (прийнятих рішеннях) на чергових загальних збо-
рах.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 3830 3830
Основні засоби 428 547
Довгострокові фінансові інвестиції 1417 1417
Запаси 1393 1401
Сумарна дебіторська заборгованість 320 338
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 1
Нерозподілений прибуток (збиток) -2502 -2352
Власний капітал 3640 3790
Статутний капітал 6142 6142
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 49 40
Чистий прибуток 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30711736 30711736
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

З інформацією щодо проектів рішень з питань проекту порядку денного 
Загальних зборів акціцонерів можна ознайомитись за адресою веб-сайту 
товариства: www.himteplomash.pat.ua

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку. Матеріали Загальних зборів 
для ознайомлення будуть надаватись акціонерам за адресою: 07500, Київ-
ська обл., смт.Баришівка, вул.Комсомольська, 135, ПАТ «Хімтепломаш», 3 
поверх, кабінет «Бухгалтерія», у робочі дні з 08:30 до 17:00 години (обідня 
перерва з 12:00 до 12:30 години) а в день проведення загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами : Дударець Л.В. Довідки за телефоном (04576) 
4-11-56.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акці-
онерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством 
шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства на адре-
су: 07500, Київська обл., смт.Баришівка, вул.Комсомольська, 135

Затверджено наглядовою радою пат «Хімтепломаш»

Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а уповно-
важеним особам крім того доручення на право участі та голосування у зборах, 
оформлене згідно вимог чинного законодавства України. Акціонери мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, іншими документами до 20 квітня 2017р. включно у 
робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою: м. Київ вул. Васильківська 24, 
офіс 4, а в день проведення зборів – в місці їх проведення. Посадова особа 
відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів Голова Правління Сема 
Дмитро Вікторович.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформа-
цію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних зборів – http://katp.avtologistika.com. 

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних збо-
рах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування ра-
хунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування 
рахунку в цінних паперах та за консультаціями по всім питанням участі у 
Загальних зборах звертатись необхідно до Депозитарної установи  
ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: 01133, м. Київ,  
вул. Є. Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113;  
тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

Телефон для довідок: (044) 377-73-33.

наглядова рада ат Катп 13061
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство "МЕНА ПАК", 
00383260 Чернігівська , Менський, 15600, 
м. Мена, вул. О. Кошового, 6 (04644) 21084,

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

07.03.2017

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

www.menapack.pat.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений ау-
дит фінансової звітності

Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма 
«Альфа-аудит», 21390979

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонер-
не товариство)

Чергові загальні збори проведено 20.04.2016 
р., кворум 98,05 %.
Порядок денний, затверджений Наглядовою 
Радою:
Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи 
голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних 
зборiв, затвердження регламенту загальних 
зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Генерального директора за 2015 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затверджен-
ня висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства за 2015 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової 
звiтностi) Товариства за 2015 рiк.
7.Розподiл чистого прибутку 2015 року.
8.Про попереднє схвалення значних правочинiв 
Товариства.
9.Прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. 
10.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства.
11.Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
членами Ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
УХВАЛИЛИ:
1.Обрати для проведення рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi 3 
осiб: 
Коваленко Нiна Вiталiївна – голова, Фiлоненко 
Iрина Павлiвна, Барановська Вiра Миколаївна.
2.Обрати Фiлоненко Iрину Павлiвну головуючим 
на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства. Обрати Коваленко Нiну Вiталiївну 
секретарем зборiв. Затвердити регламент 
проведення зборiв: для доповiдi з питань 
порядку денного надавати до 20 хвилин; на 
обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин 
на одну особу.
3.Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
4.Затвердити звiт Генерального директора за 
2015 рiк.
5.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 
Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за 
пiдсумками перевiрки фiнансово – господар-
ської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.

6.Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту 
про фiнансовi результати Товариства за 2015 
рiк.
7.Затвердити порядок розподiлу прибутку 
наступним чином: 61222 грн направити на 
покриття збиткiв минулих рокiв.
8.Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 
ст. 70 Закона України «Про акцiонернi 
товариства», якi можуть вчинятись Товари-
ством до 20.04.17:
- щодо застави майна на граничну сукупну 
вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну 
сукупну вартiсть 30000 тис. грн.; 
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на 
граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.; 
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну 
вартiсть 30000 тис. грн.; 
- щодо придбання запчастин на граничну 
сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на 
граничну сукупну вартiсть 30000 тис. грн.;
- щодо придбання сировини на граничну 
сукупну вартiсть 30000 тис. грн.; 
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну 
вартiсть 30000 тис. грн.
9.На пiдставi Закону України "Про акцiонернi 
товариства" припинити повноваження членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства: Дробиш Вiктор 
Васильович - голова, Литвиненко Олена 
Костянтинiвна, Осипенко Антонiна 
Олександрiвна.
10.На пiдставi Закону України "Про акцiонернi 
товариства" та дiючого Статуту не обирати 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11.В зв’язку з необранням членiв Ревiзiйної 
комiсiї, правовi контракти складатися не 
будуть, уповноважена особа для пiдписання 
контрактiв теж не буде призначена.
Уповноважити Генерального директора 
Товариства пiдписати цивiльно-правовi 
договори з членами Наглядової ради.
Позачергові загальні збори проведено 
20.12.2016 р., кворум 100,00 %.
Порядок денний, затверджений Наглядовою 
Радою:
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи 
голову; передача депозитарнiй установi 
повноважень лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку 
проведення загальних зборiв акцiонерiв, 
обрання головуючого та секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту 
загальних зборiв акцiонерiв.
3. Припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства. 
4. Обрання членiв Наглядової ради Товари-
ства.
5. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства. Обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з ними.
УХВАЛИЛИ:
1. Передати депозитарнiй установi - 
Публiчному акцiонерному товариству 
"Полiкомбанк" повноваження лiчильної комiсiї 
цих позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства на пiдставi укладеного договору.
2.Обрати Фiлоненко Iрину Павлiвну головуючим 
на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства. Обрати Коваленко Нiну Вiталiївну 
секретарем зборiв. 
Голосування з усiх питань порядку денного 
проводиться з використанням бюлетенiв для 
голосування, виданих учасникам зборiв пiд час 
проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб

пуБлIЧне аКцIонерне товариство «мена паК»
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засвiдчення бюлетенiв для голосування наступ-
ний: кожний надрукований на офiсному паперi 
на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується 
пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для 
участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної 
комiсiї та вiдповiдною печаткою депозитарної 
установи - Публiчного акцiонерного товариства 
"Полiкомбанк", якiй передано за договором по-
вноваження реєстрацiйної комiсiї.
Для доповiдей з кожного питання порядку ден-
ного надавати до 10 хвилин на одну особу, на 
обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на 
особу.
3. Припинити повноваження членiв Наглядової 
ради Товариства: Пангонiс Гiнтаутас - Голова, 
Кажукаускас Вiгмантас, Бержонскiс Вiдас.
4. Обрати членiв Наглядової ради Товариства: 
Пангонiс Гiнтаутас, Тiревiчюс Вiкторас, 
Бержонскiс Вiдас.
5. Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради. Уповноважити Генерального дирек-
тора Товариства пiдписати цивiльно-правовi до-
говори з членами Наглядової ради.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 45305 39617
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16072 19712
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 19175 12651
Сумарна дебіторська заборгованість 3339 6390
Грошові кошти та їх еквіваленти 335 763
Власний капітал 36962 36470
Статутний капітал 4012 4012
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -13586 -14534
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1342 1641
Поточні зобов'язання і забезпечення 7001 1506
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.98094 0.07603
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.98094 0.07603

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 802294 802294
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

генеральний директор пат «мена паК»  с.г.артемов
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річна інформація емітента  
за 2016 р.

1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товари-
ство «Дніпро Мотор Інвест», код за ЄДРПОУ — 14298457; місцезна-
ходження — 03134, м. Київ, вул. Якутська, 14; міжміський код та те-

лефон — (044)205-59-67.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії — 03.03.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-

ну річну інформацію — www.dmi.com.ua.

приватне аКцІонерне товариство
«днІпро мотор Інвест

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, телефон: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРЛIСПРОМОПТТОРГ», 00275889, Деревообробна, 5, 

м. Київ,01013, (044) 285-04-66. 2.Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 02.03.2017р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
ukrlespromopttorg.mbk.biz.ua.

приватне аКцIонерне товариство
«уКрлIспромоптторг»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента пуБлIЧне аКцIонерне то-
вариство по гаЗопос-
таЧанню та гаЗифIКацIЇ 
"ЗапорIжгаЗ" 

2. Код за ЄДРПОУ 03345716
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. Заводська,7 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-222-74-02 061-224-65-88
5. Електронна поштова адреса office@zpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://zp.104.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 06/03-2017 

засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 06.03.2017р.) 
прийнято рiшення:

- припинити повноваження члена Правлiння Бачурiна Сегiя 
Вiкторовича  - директора технiчного з 06.03.2017р.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк протягом якого така особа перебувала на посадi - 8 мiсяцiв.
На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не при-

значено.
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 Мiзiк Олег Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.03.2017
(дата)

особлива інформація емітента прат Швейна фаБриКа 
«воронІн», код ЄДРПОУ 00309252; місцезнаходження: 01033, Київ, 
вул. Короленківська, 3; тел.(044) 289-70-16, E-mail: info@voronin.com.ua; 
сторінка емітента в Інтернет: http://jscvoronin.com.ua/. відомості про змі-
ну складу посадових осіб емітента 

Загальними зборами акціонерів від 03.03.2017 р. (протокол № 27) 
припинено повноваження з 03.03.2017 р.:

голови ревізійної комісії Заріцької любові михайлівни, яка воло-
діє 0,0314% Статутного капіталу), непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, перебувала на посаді з 10.04.2014 р., особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних;

члена ревізійної комісії Кулініч людмили Іванівни, яка володіє 
0,009 % Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, перебувала на посаді з 10.04.2014 р. , особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних;

члена ревізійної комісії сливчак оксани миколаївни , яка володіє 
0,0314 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, перебувала на посаді з 10.04.2014 р. Особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акціонерів від 03.03.2017 р. (протокол № 27) 
призначено з 04.03.2017 р. строком на 3 роки:

на посаду члена ревізійної комісії Заріцьку любов михайлівну , яка 
володіє 0,0314% Статутного капіталу), непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, попередня посада - голова ревізійної комісії 
ПРАТ ШФ «ВОРОНІН», особа не дала згоди на розкриття паспортних даних;

на посаду члена ревізійної комісії Кулініч людмилу Іванівну , яка воло-
діє 0,009% Статутного капіталу), непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має, попередня посада - член ревізійної комісії ПРАТ ШФ 
«ВОРОНІН», особа не дала згоди на розкриття паспортних даних;

на посаду члена ревізійної комісії сливчак оксану миколаївну, яка во-
лодіє 0,0314% Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, попередня посада - член ревізійної комісії ПРАТ ШФ 
«ВОРОНІН», особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Засіданням ревізійної Комісії від 03.03.2017 р. (протокол №1) при-
значено з 04.03.2017 р. строком на 3 роки:

- на посаду голови ревізійної комісії Заріцьку любов михайлівну, яка 
володіє 0,0314 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має, попередня посада - голова ревізійної комісії 
ПРАТ ШФ «ВОРОНІН», особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

повІдомлення 
про проведення рІЧниХ ЗагальниХ ЗБорІв аКцІонерІв 

приватного аКцІонерного товариства 
«державний науКово -вироБниЧий Комп-

леКс ЗаготІвлІ І ЗБереження аутологІЧ-
ноЇ КровІ та ЇЇ КомпонентІв»  Код Єдрпоу 32557330

ШановнІ аКцІонери!
приватне акціонерне товариство «державний науково-

виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її 
компонентів» (місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Воров-
ського, буд. 27) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства. Збори відбудуться 07 квітні 
2017  року, о 10:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01601, 
м. Київ, вул. воровського, буд. 27, кабінет генерального директора. 
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товари-
ства здійснюватиметься з 09:15 до 09.45 у день та за місцем проведення 
Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації учасникам річних 
Загальних зборів необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам - 
паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства – 03 квітня 2017 року.

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень лічиль-
ної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2016 році.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
32557330.infosite.com.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 01601 м. Київ, вул. Воровського, буд. 27, кабінет головного бухгалте-
ра, по вівторкам та четвергам з 10:00 до 12:00 години, а в день 
проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
головний бухгалтер Іванова Галина Прокопівна.

Телефон для довідок: 486-85-10
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)*

найменування показника

період

Звітний
2016 р.

попере-
дній

2015 р.
Усього активів 2884,1 2990,8
Основні засоби 1213,5 1237,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 16,0 87,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,3 16,7
Нерозподілений прибуток -5322,3 -5192,8
Власний капітал 2580,8 2709,3
Статутний капітал 7012,0 7012,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 303,3 281,5
Чистий прибуток (збиток) -125,5 3,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70120 70120
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 5

наглядова рада товариства
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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: приватне аКцIонерне 
товариство «фоЗЗI груп»

2. Код за ЄДРПОУ: 33870713
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Протоколом річних Загальних зборів акціонерів АТ «ФОЗЗІ ГРУП» було 

прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з за-
кінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: 
припинити повноваження Голови Наглядової ради Гнатенка Юрія Петрови-
ча (паспорт АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській області 23.09.1997 року). Розмір частки в статутному ка-
піталі Товариства складає: 0,24 %. Не має непогашеної судимостi за корис-
ливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді протягом 
6 років. 

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів АТ «ФОЗЗІ ГРУП» 
було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку 
з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а 
саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства - Ко-
строми Вікторії Василівни (паспорт ТТ №102113, виданий Печерським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 року). Розмір частки в статутному 
капіталі Товариства складає: 0,24 %. Не має непогашеної судимостi за 
корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді 
протягом 6 років. 

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів АТ «ФОЗЗІ ГРУП» було 
прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з за-
кінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: 
припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства - Чигіря Ро-
мана Леонідовича (паспорт МЕ 772490 07.11.2006 Печерський РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi). Розмір частки в статутному капіталі Товариства скла-
дає: 0 %. Не має непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини. 
Посадова особа перебувала на посаді протягом 6 років. 

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів АТ «ФОЗЗІ ГРУП» було 
прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закін-
ченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: обрати 
Членом Наглядової ради Гнатенка Юрія Петровича (паспорт АЕ № 796836, 
виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 
23.09.1997 року). Протоколом Наглядової ради № 07-2017 від 02.03.2017 р. 
Гнатенка Ю.П. обрано Головою Наглядової ради. Член Наглядової ради є 
акціонером Товариства. Розмір частки в статутному капіталі Товариства 
складає: 0,24 %. Не має непогашеної судимостi за корисливі та посадові зло-
чини. Iншi посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: Се-
кретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Секретар Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «ФОЗЗI ГРУП»; Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; 
Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Секретар Наглядової ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «БЕНЕФIТ»; Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПО-
РАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «АВАНСАР»; Голова Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI ГРУП»; Член Нагля-
дової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI-ФАРМ»; 
Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФОРА РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УВК УКРАЇНА»; Член Нагля-
дової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; 
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕ-
РЕЛО»; Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради 
ПАТ «СУМИРИБГОСП»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС»; Член Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ»; Член Спо-
стережної ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів АТ «ФОЗЗІ ГРУП» було 
прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закін-
ченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: обрати 
Членом Наглядової ради Товариства - Кострому Вікторію Василівну (паспорт 
ТТ №102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 
року). Член Наглядової ради є акціонером Товариства. Розмір частки в статут-
ному капіталі Товариства складає: 0,24 %. Не має непогашеної судимостi за 
корисливі та посадові злочини. Iншi посади, які обіймала (обіймає) протягом 
останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПО-
РАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Член Наглядової 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «ФОЗЗI ГРУП»; Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПО-
РАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ» ; Член Наглядової 
ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI ГРУП»; Член На-
глядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI-ФАРМ»; 
Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА 
РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УВК УКРАЇНА»; Член Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; Член Наглядо-
вої ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО»; Голова 
Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДПД УКРАЇ-
НА»; Фiнансовий директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ПРОДМАГТОРГ»; Член Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС».

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів АТ «ФОЗЗІ ГРУП» було 
прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з за-
кінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: об-
рати Члена Наглядової ради Товариства - Чигіря Романа Леонідовича (пас-
порт МЕ 772490 07.11.2006 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi). 
Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непо-
гашеної судимостi за корисливі та посадові злочини. Посадова особа пере-
бувала на посаді протягом 6 років. Iншi посади, що займає особа: особа не 
займає iнших керiвних посад.

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

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

2. генеральний директор Костельман володимир михайлович
03.03.2017

приватне акціонерне товариство «автоводсервіс» інформує про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів 24.04.2017 року о 10 год. 
00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 01103, м. Київ, Залізничне 
шосе, 45, офіс.1. Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які ма-
ють право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів 
складеному станом на 24 годину 18.04.2017р., проводитиметься за місцем 
проведення загальних зборів з 09.00год. до 10.00год. 22.04.2017р.

порядок денний :
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2.Звіт Генерального Директора Товариства за 2016рік. Звіт Наглядової ради 

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

Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом. 
Інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту по-

рядку денного розміщена на власному сайті Товариства http://avtovodservis.
org.ua/ ..Для участі в Зборах необхідно мати при собі посвідчення особи 
акціонера чи його представника; а для представників акціонерів-також до-
віреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства. Акціонери можуть озна-

приватне аКцІонерне товариство «автоводсервІс»
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Публічне акціонерне товариство «РІТЕЙЛ ГРУП» (надалі по тексту То-
вариство), місцезнаходження якого: 01103, місто Київ, Залізничне шосе, 
будинок 57, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів, що відбудуться 07 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: місто 
Київ, Залізничне шосе, будинок 57, ІІІ поверх, офіс 72. Реєстрація акці-
онерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення чергових 
загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення з 10.00 години до 
10.50 години. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у чергових загальних зборах акціонерів 03 квітня 2017 року. Для 
участі у чергових загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що 
посвідчує особу акціонера, представнику акціонера - довіреність на участь 
у чергових загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу 
представника

проект порядку денного
загальних зборів:

1.Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Річний звіт Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду річного звіту Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідка-

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

наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
6.Про відкликання Наглядової ради Товариства.
7.Про обрання Наглядової ради Товариства.
8.Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укла-

датись з членами Наглядової ради Товариства.
Веб-сайт Товариства, на якому розміщена інформація про чергові за-

гальні збори акціонерів - http://retailgroup.com.ua/
Пропозиції від акціонерів до проекту порядку денного чергових загаль-

них зборів акціонерів будуть прийматись Виконавчим органом Товариства 
за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 години до 14.00 го-
дини не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, а щодо кандидатів на посади в Наглядову раду Товари-
ства – не пізніше 7 днів до дати проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами до чергових загальних 
зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходженням Товари-
ства в робочі дні з 10.00 годин до 14.00 годин (ІІІ поверх, кабінет 23), 
починаючи з 07.03.2017 року. Відповідальною особою за ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами до чергових загальних зборів акціонерів є 
член Наглядової ради Фадєєва Ірина Анатоліївна (телефон для дові-
док 044-206-70-95).

у відповідності до чинного законодавства наводимо 
показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 рік (у тис. грн.)

найменування показника

період

Звітний 
2016 рік

попере-
дній 2015 

рік
Усього активів 85252,3 90181,6
Основні засоби 780,0 779,0
Довгострокові фінансові інвестиції 12680,6 11789,6
Запаси 0,00 0,00
Сумарна дебіторська заборгованість 34921,1 1313,3
Грошові кошти та еквіваленти 1,4 19,1
Нерозподілений прибуток 1061,8 982,1
Власний капітал 83860,8 83781,1
Статутний капітал 1696,0 1696,0
Довгострокові зобов’язання 288,1 352,4
Поточні зобов’язання 1103,2 6048,1
Чистий прибуток (збиток) 79,6 79,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 696 000 1 696 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду
 (осіб)

28 29

пуБлІЧне аКцІонерне товариство 
«рІтейл груп»

йомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів за вищевка-
заною адресою, з 09 год. до 10 год. (в робочі дні) та в день проведення 
зборів за місцем їх проведення з 09.00 год., відповідальна особа Генераль-
ний Директор Ель Хамад Ходр. Телефон для довідок : (044) 529-15-02.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
2016 р. 2016 р.

Усього активів 1930,4 1976,1
Основні засоби ( залишкова вартість ) 650,6 754,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 297,6 322,3
Сумарна дебіторська заборгованість 592,8 864,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 30,6

Нерозподілений прибуток -892,4 1044,8
Власний капітал -648,3 1288,9
Статутний капітал 66,8 66,8
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2208,1 687,2
Чистий прибуток (збиток) 386,7 26,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 267004 267004
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) 21 17
генеральний директор  ель Хамад Ходр

приватне аКцІонерне товариство «вентура-
транЗит» (код ЄДРПОУ 25589241) інформує про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів 14.04.2017 року об 11:00 год. за місцезна-
ходженням Товариства: 02099, місто Київ, бул. Бориспільська, 7, кабінет 
голови правління. Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які 
мають право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціоне-
рів складеному станом на 24 годину 10.04.2017р., проводитиметься за міс-
цем проведення загальних зборів з 10:00год. до 10:45год. 14.04.2017р.

проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря Загаль-

них зборів акціонерів. 2.Звіт Голови Правління Товариства за 2016рік. Звіт Реві-
зора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів. 3. Затвердження 
річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 4. Розподіл прибутку і збитків 

товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 5. Припинення повно-
важень Голови та членів Правління, обрання Голови та членів Правління. 6. 
Припинення повноважень Ревізора товариства, обрання Ревізора товариства.

Інформація з проектом рішень щодо питань включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет 
на власному сайті Товариства ventura-transit@ukr.net.

Для участі в Зборах необхідно мати при собі посвідчення особи акціоне-
ра чи його представника; а для представників акціонерів-також довіреність 
на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформле-
ну згідно вимог чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з 
матеріалами під час підготовки до загальних зборів за за місцезнаходжен-
ням Товариства, з 10:00 год. до 11:00год. (в робочі дні) та в день проведен-
ня зборів за місцем їх проведення з 10:00 год., відповідальна особа Вели-
коіваненко С. Г. Телефон для довідок : (044) 566-08-30.

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

2016р. 2015р. 2016р. 2015р.
Усього активів 308,1 418,8 Власний капітал 175,5 167,7
Основні засоби (залишкова вартість) 295,8 326,1 Статутний капітал 57 57
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 Довгострокові зобов'язання 0 0
Запаси 0 0 Поточні зобов'язання 126,9 251,1
Сумарна дебіторська заборгованість 12,2 86,4 Чистий прибуток (збиток) 13,7 -163,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 6,3 Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Нерозподілений прибуток 105,5 97,7 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5 

правління прат «вентура-транзит»
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приватне аКцІонерне товариство торгІвель-
но – вироБниЧе пІдприЄмство «уКрторгБуд-

матерІали» (код Єдрпоу: 05470294)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

місцезнаходження товариства: 20700, Черкаська область, місто 
Сміла, вулиця Мазура, будинок 2.

дата, час та місце проведення загальних зборів: «10» квітня 2017 
року о 14:00 годині за адресою: 20700, Черкаська область, місто Сміла, 
вулиця Мазура, будинок 2, кімната 1, перший поверх.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «10» квітня 2017 року з 
13:00 до 13:50 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «04» квітня 2017 року.

проеКт порядКу денного:
1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загаль-

них зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПрАТ «ТВП «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» про резуль-

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

5. Звіт Ревізора ПрАТ «ТВП «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» про роботу за 
2016 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу То-
вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл 
планових показників прибутку на 2017 рік.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до 
вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Това-
риства у новій редакції.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
Для участі в чергових загальних зборах акціонерам при собі мати пас-

порт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог дію-
чого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 
20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 2, в приміщен-
ні бухгалтерії у робочі дні з 9:00 години до 16:00 години, а також в день прове-
дення зборів – у місці їх проведення з 13:00 год. до 13:50 год. Особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний 
бухгалтер Коротченко Людмила Олексіївна тел. (04733) 4-29-07, 4-72-61.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. 

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Телефон для довідок: 0(4733) 4 28 07
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-

тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного:// http://ytbm.at.ua.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.).

Найменування показника Періоди
2016 рік 2015 рік

Усього активів 565,8 567,0
Основні засоби 28,6 29,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 519,9 512,4
Сумарна дебіторська заборгованість 3,3 2,1
Грошові кошти та еквіваленти 14,0 23,2
Нерозподілений прибуток 319,8 307,0
Власний капітал 143,5 143,5
Статутний капітал 49,0 49,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 53,5 67,5
Чистий прибуток (збиток) +98,1 +112,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4900 4900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій пртягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

приватне аКцІонерне товариство 
«КиЇв ресурспостаЧ» (код ЄДРПОУ 32663874) повідо-
мляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 11 квітня 2017 року за адресою: україна, місто Київ, 
вул. марка вовчка, 14, оф.4. Реєстрація акціонерів відбудеться з 
10.00 до 10.20 в день проведення та за місцем проведення зборів. 
Початок зборів об 10.30. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у зборах станом на 05 квітня 2017 року.

порядок денний 
(порядок питань, які виносяться на голосування): 

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на 

загальних зборах акціонерів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

3. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками 2016 року.. При-
йняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт ревізійної комісії товариства за підсумками 2016 року. При-
йняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу 
Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товари-
ства за 2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. 

7. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв’язку 
з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом 
викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої 
на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

8. Внесення та затвердження змін до Положень: про загальні збо-
ри, про ревізійну комісію, про наглядову раду, пов’язаних з необхід-
ністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства шляхом 
викладення у новій редакції.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосу-
вання, можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства:  
м. Київ, вул.. М.Вовчка, 14, оф.4, у робочі дні ( з понеділка по 
п’ятницю) з 900 до 1300. та вдень проведення зборів за місцем 
проведення зборів ( до початку зборів) у посадової особи директо-
ра Поповича В.О.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що під-
тверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати докумен-
ти, що підтверджують їх особу та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів.

Довідки за телефоном (044) 463-93-95 ПрАТ «КИЇВРЕСУРСПОС-
ТАЧ» (Емітент), (044) 500-16-07/08 «НВП «Магістр» (Депозитарна 
установа)

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

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 12082 12276
Основні засоби 10047 10464
Довгострокові фінансові інвестиції 1055 1147
Запаси 2 3
Сумарна дебіторська заборгованість 721 570
Грошові кошти та їх еквіваленти 257 92
Нерозподілений прибуток -9792 -9705
Власний капітал 9604 9691
Статутний капітал 7640 7640
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2478 2585
Чистий прибуток (збиток) -87 -83
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3848731 3848731
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

21 24

наглядова рада прат «КиЇвресурспостаЧ» 
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пуБлІЧне аКцІонерне товариство 
«вІльШанКа»

(Далі - ПАТ «ВІЛЬШАНКА», Товариство, код за ЄДРПОУ 02799697, 
місцезнаходження: Україна, 19621,Черкаська область, Черкаський 

район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2)
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які від-

будуться «10» квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин (Далі – чергові За-
гальні збори) за адресою: україна, 19621,Черкаська область, Черкаський 
район, село лозівок, вулиця лиманна, будинок 2, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 
у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «10» квітня 2017 року з 
09:30 год. до 09:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах – 04.04.2017р. (станом на 24 годину)

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

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

Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

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

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

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
6. Про зміну типу (найменування) Товариства.
7. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонер-
ні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

8. Про припинення дії чинної редакції «Положення про Загальні збори», 
«Положення про Наглядову раду», «Положення про Директора» та «Кодек-
су корпоративного управління» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ВІЛЬШАНКА».

9. Затвердження «Положення про Загальні збори» та «Положення про 
Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬ-
ШАНКА».

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

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

найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 8913,3 9641,8
Основні засоби 2080,6 2190,5

Довгострокові фінансові інвестиції 76,7 76,7
Запаси 2683,8 4662,3
Сумарна дебіторська заборгованість 1658,7 1289,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 55,3 289,4
Нерозподілений прибуток -30053,6 -21437,9
Власний капітал -24919,4 -16303,7
Статутний капітал 773,7 773,7
Довгострокові зобов'язання 25472,4 20707,8
Поточні зобов'язання 8360,3 5237,7
Чистий прибуток (збиток) -8615,7 -15231,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 773 773
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 20

Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства 
можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – 
п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19621,Черкаська область, 
Черкаський район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2, кабінет Ди-
ректора, а в день проведення чергових Загальних зборів – також у місці їх 
проведення з 08:00 год. до 10:00 год. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор 
Товариства Пономаренко О.М.

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

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

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із 
запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних 
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів Товариства.

Телефон для довідок: (0472) 37-55-56
наглядова рада пат «вІльШанКа» 

Приватне акціонерне товариство «ЯНТАР», код за ЄДРПОУ: 00446724, 
місцезнаходження: м. Одеса вул. Новомосковська дорога, 21, повідо-
мляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, яке відбу-
деться «11» квітня 2017 року в 11.00, за адресою: м. одеса вул.  но-
вомосковська дорога, 21, кабінет №1. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 
24 годину 05.04.2017 р. Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 до 
10.45. Акціонерам при собі мати документ що засвідчує особу, дору-
чення (для уповноважених осіб).

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

шення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово - господар-

ської діяльності Товариства у 2016 році та його затвердження.
3. Звіт (Висновок) Ревізора Товариства за 2016 рік та його затвер-

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

його затвердження.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

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

редбачених чинним законодавством.
8. Прийняття Рішення про надання згоди на вчинення значних пра-

вочинів.
З матеріалами по проекту порядку денного, можливо ознайомитися 

за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 08.00 год. до 16.00 
год. за адресою: м. одеса, новомосковська дор., 21. (планово-
економічний відділ) та/або в день, у місці проведення загальних збо-
рів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Директор Товариства Кузнецова О.Е.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного - 00446724.sc-ua.com .

В разі неможливості особистої участі в роботі зборів, Ви можете 
оформити доручення на представника, завірене відповідно до вимог 
діючого законодавства України. Доручення необхідно надати до по-
чатку зборів Директору ПрАТ «Янтар». 

Телефон для довідок: (0482) 339-401
основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

2015 2016
Усього активів 18 105,00 15 396,20
Основні засоби 13 854,00 12 489,00
Довгострокові фінансові інвестиції 2 554,00 2 554,00
Запаси 823,00 32,40
Сумарна дебіторська заборгованість 862,00 72,00
Грошові кошти і їх еквіваленти 12,00 248,80
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 4 321,70 4 576,30
Статутний капітал 4 269,00 4 269,00

Шановний акціонер прат «янтар»!



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 7 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

68

приватне аКцІонерне товариство «промис-
лова КомпанІя «промІнь» (надалі – Товариство)

(код ЄДРПОУ – 05744739, місцезнаходження Товариства: 03110, м. Київ, 
вул. Механізаторів 9-а)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 12 квітня 2017 року о 11 год. 00 хв.,

місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. механізаторів 9-а в 
приміщенні адміністрації товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
буде здійснюватися 12 квітня 2017 року у місці проведення загальних збо-
рів з 10 год. 00 хв. до 10 год.45 хв.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є 
паспорт, для уповноважених осіб паспорт та довіреність яка оформлена 
згідно чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 06 квітня 2017 р. 

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору про пере-
дання повноважень лічильної комісії депозитарній установі.

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

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

4. Звіт та висновки Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту та висновків Ревізора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 

2016 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладен-

ня його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9.Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Стату-

ту та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
10. Затвердження у новій редакції Положення «Про Загальні збори акці-

онерів Товариства».
11. Затвердження у новій редакції Положення «Про Наглядову раду То-

вариства».
12. Затвердження у новій редакції Положення «Про Ревізора Товариства».
13. Затвердження у новій редакції Положення «Про Директора Товари-

ства».
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

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

17. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
18. Обрання Ревізора Товариства. 
19. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового догово-

ру (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення 
розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договору (контракту) з Ревізором Товариства.

20. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 
комісії Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Механі-
заторів, 9-а у робочі дні з понеділка по п`ятницю з 10.00 до 12.00 в примі-
щенні адміністрації Товариства, посадова особа Товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Стадніченко 
Костянтин Вячеславович. Довідки за тел. (044) 248-85-00. Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожно-
го з питань, включених до проекту порядку денного: http://pkpromin.pat.ua
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

в 2016 році (тис.грн.).

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 3049,0 3848,4
Основні засоби 2187,8 2580,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 23,9 17,7
Сумарна дебіторська заборгованість 345,9 902,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 481,9 335,5
Нерозподілений прибуток (3416,4) (2374,3)
Власний капітал (872,9) 169,2
Статутний капітал 2459,0 2459,0
Довгострокові зобов’язання 637,0 11,8
Поточні зобов’язання 3284,9 3667,4
Чистий прибуток (збиток) (1042,1) (655,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10246 10246
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

наглядова рада товариства

Довгострокові зобов'язання 1 951,60
Поточні зобов'язання 11 831,70 10 819,90
Чистий прибуток (збиток) 37,5 254,60
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених 
впродовж періоду (шт.)

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

18 14

----------------------------------------------------------------------------------------------
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомлен-

ні. директор Кузнецова о.е. «06» березня 2017 року

ШановнІ аКцІонери прат «уХл-маШ» !
Приватне акціонерне товариство «УХЛ-МАШ» (надалі – Товариство, 

код ЄДРПОУ 14311749, адреса місцезнаходження м. Київ, вул. Казимира 
Малевича, б.66) повідомляє про проведення річних загальних зборів ак-
ціонерів які відбудуться 11 квітня 2017 року о 16-30 годині за адресою: 
україна, м.Київ, вул. Казимира малевича, б.66, приміщення актового 
залу. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за 
місцем проведення зборів - з 15-30 до 16-15.

порядоК денний 
(перелІК питань Що виносяться 

на голосуванння):
1. Обрання лічильної комісії
2. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження регламенту 

проведення зборів.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

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

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

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства 
за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
8. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринко-

ва вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 
25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення,  
із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної  
вартості.

Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 05.04.2017 р. Порядок ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: 
з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день про-
ведення та за місцем проведення зборів а також в період від дати наді-
слання повідомлення про проведення зборів та по 10.04.2017 р. у робочі 
дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою м. Київ, вул. Казимира Малевича, 
б.66, приміщення приймальної Голови Правління звернувшись із заявою 
складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення ак-
ціонерів з матеріалами – Голова Правління Приходько Віктор Романович. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://14311749.smida.gov.ua/.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу 
акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в 
зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відпо-
відно до чинного законодавства. Довідки за телефоном 528-54-39.

наглядова рада прат «уХл-маШ».
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Приватне акціонерне товариство »Будінвест-9»(надалі ПрАТ 
«Будінвест-9» або Товариство, місцезнаходження 02090, м. Київ, вул. Сно-
вська , буд.20) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства, які відбудуться 07 квітня 2017 року, початок об 15:00 
годині за адресою: 02090, м. Київ, вул. сновська, буд. 20 (адміністра-
тивний корпус) третій поверх, офіс № 2. Реєстрація акціонерів та їх 
представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбу-
деться 07 квітня 2017 року з 14-00 год. до 14-45 годин за адресою: 02090, 
м. Київ, вул. Сновська, буд. 20 (адміністративний корпус) третій поверх, 
офіс № 2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24.00 год. 03 квітня 2017 року.

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

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для го-
лосування та бюлетенів для кумулятивного голосування цих Загальних 
зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування та бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних 
Загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства.

4. Про затвердження регламенту проведення зборів, порядку та форми 
голосування на зборах.

5. Звіт в.о. директора Товариства про діяльність Товариства за 2016 рік 
та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновок Ревізора Товариства про результати діяльності Това-

риства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товари-

ства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Затвердження річного звіту , результатів діяльності та балансу діяль-

ності Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради То-
вариства. 

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Реві-
зора Товариства.

14. Обрання ревізора Товариства. 
15. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором Товари-
ства. 

16. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова 
вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 від-
сотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням ха-
рактеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження 
В.О. Директора на укладання та підписання таких правочинів.

Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань по-
рядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна озна-
йомитись в день та місцем проведення зборів, а також в період з дати наді-
слання повідомлень про проведення зборів по 06.04.2017 р. у робочі дні в 
час з 10-00 по 14-00 за адресою 02090 м. Київ, вул. Сновська, буд. 20 (ад-
міністративний корпус) третій поверх, офіс №2 звернувшись із заявою 
складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акці-
онерів з матеріалами – В.О. Директора Ліпінська Раїса Григорівна. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://01269626.smida.gov.ua/. Тел. (044) 559-55-74. 

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акці-
онера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах 
для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до 
чинного законодавства.

повІдомлення про сКлиКання рІЧниХ ЗагальниХ ЗБорІв 

прат «БудІнвест-9»

Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРГОВА 
КОМПАНІЯ «АВІАПОСТАЧ»(код ЄДРПОУ 01131939) повідомляє про про-
ведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
11 квітня 2017 року за адресою: україна, місто Київ, вул. марка вовчка, 14, 
оф.4. Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.20 в день проведен-
ня та за місцем проведення зборів. Початок зборів об 11.30. Дата складан-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на 
05  квітня 2017 року.

порядок денний (порядок питань, які виносяться на голосування):
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками 2016 року.. Прийнят-

тя рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт ревізійної комісії товариства за підсумками 2016 року. Прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-

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

2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. 
7. Затвердження рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з 

публічного на 
приватне (зміна найменування товариства).
8. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв’язку з 

приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викла-
дення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписан-
ня та реєстрацію нової редакції статуту.

9. Внесення та затвердження змін до Положень: про загальні збори, про 
ревізійну комісію, про наглядову раду, пов’язаних з необхідністю приведен-
ня їх у відповідність до вимог законодавства шляхом викладення у новій 
редакції.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-

ми рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомиться 
за місцезнаходженням товариства м. Київ, Повітрофлотський пр.-т, 92-Б, 
кім. 3, у робочі дні ( з понеділка по п’ятницю) з 900 до 1300. та вдень про-
ведення зборів за місцем проведення зборів ( до початку зборів) у посадо-
вої особи директора товариства Поповича В.О. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджу-
ють їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтвер-
джують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціоне-
рів.

Довідки за телефоном (044) 246-18-18 ПАТ «УАТК «АВІАПОСТАЧ» (Емі-
тент), (044) 500-1607/08 «НВП «Магістр» (Депозитарна установа)

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 9036 9339
Основні засоби 8592 8896
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 7 12
Сумарна дебіторська заборгованість 416 365
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 66
Нерозподілений прибуток -5032 -4805
Власний капітал 9133 9360
Статутний капітал 3149 3149
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 661 737
Чистий прибуток (збиток) -227 -186
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12596055 12596055
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
 (осіб)

21 22

наглядова рада пат «уатК «авІапостаЧ»

пуБлІЧне аКцІонерне товариство 
«уКраЇнсьКа авІацІйно-торгова КомпанІя «авІапостаЧ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 7 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

70

повІдомлення
Виконавчий орган приватного аКцІонерного това-

риства «стожари » повідомляє, що загальні чергові збори акці-
онерів відбудуться 07 квітня 2017 року о 10:00 год. за адресою: Хмель-
ницька область, Хмельницький, вул.грушевського, 84 в залі засідань 
товариства.

Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів 
складеним станом на 24.00год. 03.04.2017р. з 09:00 год. до 09:45 год. у 
день проведення зборів.

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

1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2.Звіт голови правління про результати фінансово – господарської 

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

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

4.Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту та затвердження висновків ревізора. 

5.Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
6.Обрання правління Товариства.
7.Обрання ревізора Товариства. 
8.Обрання членів наглядової ради Товариства.
9.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 

укладатимуться з членами наглядової ради та ревізором Товариства. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами на-
глядової ради та ревізором Товариства.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1116,0 1128,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 400,8 407,2
Довгострокові фінансові інвестиції 500,0 500,0
Виробничі запаси 0 0

Сумарна дебіторська заборгованість 19,9 17,3
Власний капітал 1089,3 1100,1
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-141,0 -130,2

Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 26,7 28,1
Чистий прибуток (збиток) -10,8 0,1
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

Цінні папери власних випусків протягом року не викупались

При реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіре-
ність на право участі у загальних зборах. Довіреність на право участі у 
загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіре-
ність на право участі у загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен 
надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує по-
вноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у За-
гальних зборах. 

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного загальних зборів. Посадова особа, відпо-
відальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами – голова 
правління ПрАТ «Стожари» Ярмолюк Олександр Петрович. Ознайомлення 
з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідо-
млення до 07.04.2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 
18:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) у кабінеті голови правління (адмін-
будівля Товариства). Відповідальна особа за проведення ознайомлення 
акціонерів з документами – Ярмолюк Олександр Петрович. В день прове-
дення загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем 
проведення загальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Стожа-
ри»: http://stojary.km.ua

За інформацією звертатися за телефоном: (0382) 651123

голова правління  ярмолюк о.п.

приватне аКцІонерне товариство 
«миргородсьКий Завод 

мІнеральниХ вод»
повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00382651)
1. приватне акціонерне товариство «миргородський завод міне-

ральних вод» повідомляє, що 13 квітня 2017 року о 10-00 год. за адре-
сою: 37600, полтавська обл., м. миргород, вул. мінзаводська, 1, акто-
вий зал, відбудуться чергові загальні збори акціонерів. 

2. Реєстрація учасників зборів: 13.04.2017 року з 08:45 год. до 09:45 
год. за місцем проведення зборів.

3. Дата складання переліку акціонерів для участі у зборах – станом на 
07 квітня 2017 року. Для участі в зборах необхідно мати: акціонерам – до-
кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що по-
свідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності з діючим законо-
давством. 

4. порядоК денний:
1. Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної ко-

місії.
2. Про обрання голови загальних зборів та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та 

затвердження порядку голосування на загальних зборах.
4. Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансо-

во  – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття  
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товари-
ства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-
вариства .

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

7. Затвердження фінансового річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Про затвердження списання основних засобів Товариства.
10. Про укладення договорів поставки товарно-матеріальних цінностей 

(значних правочинів).
11. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.

5. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) з 
питань порядку денного за адресою товариства: 37600, Полтавська обл., 
м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1, к. 203 з 11-00 до 16-00 у робочі дні. Від-
повідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сіряк 
Олександр Олегович, тел. (05355) 4-36-74.

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

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

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 274414 242392
Основні засоби 152114 106350
Довгострокові фінансові інвестиції 312 312
Запаси 27167 25380
Сумарна дебіторська заборгованість 80887 95584
Грошові кошти та їх еквіваленти 663 857
Нерозподілений прибуток 224442 202103
Власний капітал 252806 230467
Статутний капітал 21474 21474
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 16576 10060
Чистий прибуток (збиток) 22339 31774
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2045145 2045145
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

286 265

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в но-
мері 45 від 07 березня 2017 року Бюлетень «Відомості НКЦПФР».

8. Виконуючий обов’язки генерального директора Саражин  
Григорій Олександрович підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно із за-
коном.
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приватне аКцІонерне товариство 
«рІвнянсьКе»

(код Єдрпоу:03756916, місцезнаходження: 27160, Кіровоградська 
обл., новоукраїнський р-н., с. рівне, вул. гагаріна,65) повідомляє, що чер-
гові загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2017 року о 09.00 год. за 
адресою: Кіровоградська область, новоукраїнський р-н., с. рівне , вул. 
гагаріна,65 у каб. №1 (кабінет директора). Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників), що прибули на збори відбудеться з 08.00 до 08.45 год. за місцем 
проведення зборів: Кіровоградська область, Новоукраїнський р-н., с. Рівне, 
вул. Гагаріна,65 у каб. №1 (кабінет директора). Для участі у зборах та реє-
страції акціонерам необхідно мати паспорт, або інший офіційний документ, 
що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність на право 
участі у загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з чинним законодав-
ством України та документ, що посвідчує особу. Акціонери можуть ознайоми-
тись з матеріалами, що стосуються питань включених до порядку денного та 
надати свої пропозиції в робочі дні з 09.00 до 16.00 за адресою: Кіровоград-
ська обл., Новоукраїнський р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна,65 у кабінеті заступни-
ка директора (№4), тел. (05251) 4-15-54. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами - Заступник директора Цибульова 
Наталія Володимирівна. В день проведення загальних зборів Товариства 
ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення за-
гальних зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: rivne.at24.com.ua. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: на 24 годину 05.04.2017 року. 

проект порядку денного загальних зборів: 
1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. 
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання. 
3.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття 

рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акці-
онерів, затвердження регламенту зборів.

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

5. Розгляд звіту Директора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Директора.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора.

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства по результатам 2016 року.
9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

Ради. 
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. 

12.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. 
13. Обрання Ревізора Товариства. 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

меться з Ревізором; обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правового договору з Ревізором.

15. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру право-
чинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на 
укладання таких правочинів.
Основні показники Фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

найменування показника період
2015р 2016р.

Усього активів 67768 101416
Основні засоби 24708 44811
Довгострокові фінансові інвестиції 290 290
Запаси 26582 38896
Сумарна дебіторська заборгованість 8920 14476
Грошові кошти та їх еквіваленти 6316 516
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 28999 14587
Власний капітал 22572 34265
Статутний капітал 2740 2740
Довгострокові зобов’язання 826 4094
Поточні зобов’язання 3562 19471
Чистий прибуток (збиток) 28999 14587
Середньорічна кількість акцій (шт.) 274000 274000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 58 67

наглядова рада 

повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів

пуБлІЧного аКцІонерного 
товариства «БанК авангард»

Публічне акціонерне товариство «БАНК АВАНГАРД», код ЄДРПОУ: 
38690683, місцезнаходження якого: Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолу-
денка, 3, офіс 202 (надалі за текстом – Банк) повідомляє, що загальні 
збори акціонерів Банку відбудуться 07 квітня 2017 р. о 10:00 год. за 
адресою: україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс/кабінет 
202 (2 поверх).

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеть-
ся за адресою проведення загальних зборів 07 квітня 2017 р. з 09:30 
год. до 09:55 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів, складається станом на 03 квітня 2017 р. 

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

1. Про обрання членів Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів 

Банку.
3. Про розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-

господарської діяльності Банку за 2016р. та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2016р. та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
6. Про обрання членів Наглядової ради.
7. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та 

особи уповноваженої їх підписати.
8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2016р. та за-

твердження заходів за результатами їх розгляду.
9. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 

2016 р. 
10. Про розподіл прибутку за 2016 р.
11. Про збільшення статутного капіталу Банку.
12. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
13. Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту 

Банку в новій редакції.
Додаткову інформацію та матеріали стосовно проведення загаль-

них зборів акціонерів Банку можна отримати за місцезнаходженням 
Банку у будь-який робочий день з 09:00 год. до 18:00 год. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.avgd.ua. Відповідальна особа – Голова Правління Банку – 
Корчинська Світлана Анатоліївна.

Телефон для довідок: (044)-502-23-02.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн):

найменування показника

період
Звітний, 

станом на 
01.01.2017 р.*

попередній, 
станом на 

01.01.2016 р.**
Усього активів 1 332 940 456 739
Основні засоби 2 048 3 037
Цінні папери в портфелі банку на 
продаж

575 968 20 930

Цінні папери в портфелі банку до 
погашення 

113 074 31 015

Кошти в інших банках 563 635 388 466
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 127 4 703
Кошти клієнтів 1 020 029 274 847
Кошти банків 86 486 0
Усього зобов’язань 1 119 887 292 167
Статутний капітал 163 382 136 518
Власний капітал 213 053 164 572
Чистий прибуток (збиток) 48 560 27 284
Нерозподілений прибуток 56 0

* згідно з попередніми даними річного звіту Банку за 2016 р., що під-
лягають коригуванню.

** згідно з даними річного звіту Банку за 2015 р.
наглядова рада пат «БанК авангард»
(затверджено Наглядовою радою ПАТ «БАНК АВАНГАРД»)
голова правління
пат «БанК авангард»  с.а. Корчинська
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«пуБлІЧне аКцІонерне товариство «пере-
сувна меХанІЗована Колона 140» (надалі – Товари-
ство) код ЄДРПОУ: 01034490, місцезнаходження: 25018, Кіровоградська 
обл., м. Кіровоград, вул. Московська,206 повідомляє, що позачергові за-
гальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 10 квітня 
2017 року о 10.00 год., місце проведення: Кіровоградська обл., м. Кро-
пивницький, вул. вул. московська,206, кабінет №1 (кабінет директо-
ра). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах, буде проводитись 10 квітня 2017 року з 08.50 до 09.50 год., за місцем 
проведення зборів: м. Кропивницький, вул. Московська,206, кабінет №1 
(кабінет директора). Для реєстрації для участі у загальних зборах акціоне-
рам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що 
ідентифікує особу, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, 
що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на пра-
во представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних 
зборах, оформлену відповідно до законодавства України. Під час підготов-
ки до загальних зборів Товариства акціонери можуть ознайомитися з до-
кументами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього 
повідомлення до 10 квітня 2017 року в робочі дні з 10.00 до 15.00 за адре-
сою: 25018, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Московська,206, 
адмінбудівля Товариства, у кабінеті №2. Відповідальна посадова особа за 
ознайомлення акціонерів з документами – Виконуючий обов’язки директо-
ра Таровик Олена Андріївна. Акціонери можуть надсилати свої пропозиції 
до проекту порядку денного на адресу Товариства: 25018, Кіровоградська 
обл., м. Кропивницький, вул. Московська,206. Документи (матеріали), не-
обхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів 
Товариства, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі 
його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про 
надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціоне-
ром на адресу Товариства за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати озна-
йомлення. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись 
з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних збо-
рів без попереднього письмового запиту. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: pmk140.at24.com.ua. Дата скла-
дання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загаль-
них зборах Товариства: на 24 .00 год. 4 квітня 2017 року. 

проект порядку денного:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії. 
2.Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціоне-

рів. 
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання 
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загаль-

них зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
5. Затвердження умов договору на виконання депозитарною установою 

послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення 
загальних зборів акціонерів. 

6. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2012-2015 роки. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2012-2015 роки.

7. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2012-2015 роки. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2012-
2015  роки.

8. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012-2015 роки. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012-
2015  роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012-2015 роки.

9.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012-2015 роки. 
Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

10.Прийняття рішення про припинення повноважень Виконавчого орга-
ну Товариства. 

11. Обрання Виконавчого органу Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з 

Директором та обрання особи, яка уповноважується на підписання такого 
договору. 

13.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
Ради. 

14. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
Ради. 

16.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства. 

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії; обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 

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

показники період
  2012р.     2013р.  2014 р.    2015р. 

Усього активів 1287,3 1229,0 1189,0 1079,0
Основні засоби 1251,9 1190,0 1130,0 1074,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 16,9
Сумарна дебіторська заборгованість 17,7 18,0 42,0 4,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 21,0 17,0 1,0
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток)

-1904,9 -1992,0 -85,0 -91,0

Власний капітал -330,3 203,0 136,0 130,0
Статутний капітал 221,3 221,3 221,3 221,3
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 957,0 1026,0 1054,0 955,0
Чистий прибуток (збиток) -255,1 -87,0 -67,0 -6,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 885200 885200 885200 885200
Кількість акцій, викуплених протягом 
року (шт.)
Загальна сума коштів, витрачена на 
викуп власних акцій протягом 
періоду
Чисельність працівників на кінець 
періоду

13 11 11 12

наглядова рада 

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «Завод «ар-
теммаШ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, 
що річні загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2017 р. о 15-00 за адре-
сою: м. Київ, вул. мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 даХК «артем».

перелік питань включених до проекту порядку денного:
1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Визначення порядку та способу 

засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Розгляд звіту правління за 2016 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. 4.Розгляд 
звіту наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту наглядової ради. 5.Розгляд звіту ревізійної комісії за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвер-
дження висновків ревізійної комісії. 6.Затвердження річного звіту за 2016 
рік. 7.Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік. Затвердження способу випла-
ти дивідендів. 8.Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товари-
ства з публічного на приватне та зміну найменування товариства. 9.За-
твердження статуту Приватного акціонерного товариства «Завод 
«Артеммаш» в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на під-
писання нової редакції статуту. 10.Затвердження внутрішніх положень то-
вариства в новій редакції. 11.Прийняття рішення про дострокове припинен-
ня повноважень членів наглядової ради. 12.Обрання членів наглядової 
ради. 13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
наглядової ради. 14.Попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів.

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

звітний попередній
Усього активів 16747 16984
Основні засоби 236 255
Запаси 715 519
Сумарна дебіторська заборгованість 1278 1334
Грошові кошти та їх еквіваленти 362 96
Нерозподілений прибуток 4062 4052
Власний капітал 4771 4761
Статутний капітал 378 378
Поточні зобов'язання 11976 12223
Чистий прибуток (збиток) 20 13
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1512000 1512000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 87 2

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення збо-
рів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 05.04.2017р. Проекти рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті http://
artemmash.kiev.ua. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, в приміщенні товариства кімн. №1, а в день 
проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення з документами – голова правління Назар’янц О.Я.
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМП-

ЛЕКС – ГАЛИЧИНА»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМП-

ЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (надалі ПАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» або Товариство) по-
відомляє Вас, що 10 квітня 2017 року о 14.30 годині за адресою: україна, 
львівська область, м. дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, пат 
«нпК-галиЧина», приміщення зали народного дому, відбудуться за-
гальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 10 квітня 2017 року з 13.00 год. до 14.00 год. за адресою: Укра-
їна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, приміщен-
ня прохідної ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 
год. 04 квітня 2017 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління 
ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» Барадний Б.С. Ознайомлення з матеріалами від-
бувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 07 квіт-
ня 2017 року (включно) з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.00 год. 
(обідня перерва з 12.30 год. до 13.18 год.) за адресою: Україна, Львівська 
область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82, корп. 1, к. 101, 301, ПАТ «НПК 
– ГАЛИЧИНА», контактна особа – Костюк А.З. – начальник юридичного 
управління ПАТ «НПК – ГАЛИЧИНА». 

10 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у міс-
ці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен-
ня загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою http://npk.lv.ukrtel.net/

проект порядку денного 
загальних зборів акціонерів:

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

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

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

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

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту 

в новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу 
контролю «Ревізійна комісія».

основні показники фінансово-господарської діяльності
пат «нпК – галиЧина» (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. 
НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного 

товариства про проведення загальних зборів»)
найменування показника 2015 рік 2016 рік

Усього активів 1432672 5 779 699
Основні засоби (залишкова вартість) 456306 439 148
Довгострокові фінансові інвестиції 54297 53 879
Запаси 385549 345 261
Сумарна дебіторська заборгованість 270020 4 673 727
Грошові кошти та їх еквіваленти 276 1 322
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -416404 -587 205
Власний капітал 211096 40 287
Статутний капітал 8707 8 707
Довгострокові зобов'язання 3612 3 771
Поточні зобов'язання 1217964 5 735 641
Чистий прибуток (збиток) - 57474 -170 391
Середньорічна кількість акцій (шт.) 870674950 870674950
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) 

965 927

Телефон для довідок: (0324) 49-81-16, (0324) 49-84-10, факс  
(03244) 3-71-38

ПАТ «НПК – ГАЛИЧИНА»

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «нафтоперероБний КомплеКс – галиЧина»

повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003, Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» 

(скорочене найменування – ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»), надалі – Това-
риство, повідомляє Вас, що 12 квітня 2017 року об 11.10 годині за адре-
сою: україна, м. одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні 
клубу ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акці-
онерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 12 квітня 2017 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу ПАТ 

«ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 

відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 
год. 06.04.2017 року.

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

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

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «еКсІмнафтопродуКт»
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Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає ак-
ціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами зборів до 11 квітня 2017 року (включно) у робочі дні (крім субо-
ти та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 
год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15, ПАТ «ЕКСІМНАФТО-
ПРОДУКТ», відділ «Управління акціонерним капіталом та цінними папера-
ми». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Заступ-
ник Голови Правління з економічних питань Батозський Сергій Віталійович. 
Контактна особа для ознайомлення з матеріалами зборів начальник відділу 
«Управління акціонерним капіталом та цінними паперами» – Литовченко 
Неля Іванівна.

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

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

проект порядку денного 
загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління Товариства.

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

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-

глядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-
говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-
кладення Статуту у новій редакції.

13. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-
гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

15. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пуБлІЧного акціонерного товариства «еКсІмнафтопродукт» (тис.грн.) 
(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р.

НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного 
товариства про проведення загальних зборів»)

найменування показника перІод
2016 рік 2015 рік

Усього активів 509 502 493 256
Основні засоби 189 299 196 301
Довгострокові фінансові інвестиції 115 929 115 929
Запаси 28 793 35 275
Сумарна дебіторська заборгованість 146 276 115 545
Грошові кошти та їх еквіваленти 308 1 190
Нерозподілений прибуток 90 708 97 362
Власний капітал 193 402 202 838
Статутний капітал 30 165 30 165
Довгострокові зобов'язання 182 589 182 858
Поточні зобов'язання 133511 107 560
Чистий прибуток (збиток) (9 250) ( 50 644)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 120 660 173 120 660 173
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 632

Телефони для довідок: (0482) 30-56-22, 30-56-20

пат «еКсІмнафтопродуКт»

повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65039, Україна, м. Одеса, 2-й Артилерійський провулок, буд. 6

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (ско-

рочене найменування – ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»), надалі – Товари-
ство, повідомляє Вас, що 13 квітня 2017 року об 11.10 годині за адресою: 
україна, м. одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні 
клубу пат «одессІльмаШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори 
акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 13 квітня 2017 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу ПАТ 
«ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 
год. 07.04.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інте-
реси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинно-
го законодавства. 

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 12 квітня 2017 року (включно) у робочі дні 
(крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. 

до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Вапняна, 54, Адміністра-
тивний корпус, 1-й поверх, кімната № 1. Відповідальна за ознайомлення з 
матеріалами зборів особа – Заступник Голови Правління з економічних пи-
тань Пліскунов Тимур Миколайович. Контактна особа для ознайомлення з 
матеріалами зборів – корпоративний секретар Литовченко Неля Іванівна.

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

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

проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

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

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-

глядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «одеснафтопродуКт»
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12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-
кладення Статуту у новій редакції.

13. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-
гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

15. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пуБлІЧного акціонерного товариства «одеснафтопродуКт» (тис.грн.) 
(інформація у відповідності до вимог Рішення 

№ 324 від 26.05.2006 р. НКЦПФР 
«Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про 

проведення загальних зборів»)
найменування показника перІод

2016 рік 2015 рік
Усього активів 515 813 577 522
Основні засоби 375 732 418 232
Довгострокові фінансові інвестиції 44 363 1 727
Запаси 4 111 24 576

Сумарна дебіторська заборгованість 73 266 108 919
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 423
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (27 089) (21 061)
Власний капітал 259 740 347 116
Статутний капітал 14 641 14 641
Довгострокові зобов'язання 86 520 34 958
Поточні зобов'язання 169 553 195 448
Чистий прибуток (збиток) (38 244) 8 962
Середньорічна кількість акцій (шт.) 58 563 240 58 563 240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

433 451

Телефони для довідок: (0482) 30-56-22, 30-56-20

пат «одеснафтопродуКт»

повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:

пуБлІЧне аКцІонерне товариство 
«нафтоХІмІК приКарпаття»

місцезнаходження товариства згідно його статуту:
78400, Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майдан-

ська, буд. 5.
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТ-
ТЯ» (надалі ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» або Товариство) повідо-
мляє Вас, що 11 квітня 2017 року о 15.00 годині за адресою: україна, 
Івано-франківська область, м. надвірна, вул. майданська, буд. 5, ак-
това зала пат «нафтоХІмІК приКарпаття» (4-й поверх адміністра-
тивної будівлі товариства), відбудуться загальні збори акціонерів Това-
риства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 11 квітня 2017 року з 14.00 год. до 14.50 год. за адресою: Укра-
їна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, акто-
ва зала ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (4-й поверх адміністративної 
будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 
год. 05 квітня 2017 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління 
ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» Юркевич Ігор Олександрович. Озна-
йомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам да-
ного повідомлення до 10 квітня 2017 року (включно) з понеділка по четвер, 
з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адре-
сою: 78400, Україна, м. Надвірна, Івано-Франківської області, вул. Майдан-
ська, буд. 5, каб. 303, ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ», контактна особа 
– Гаврилюк Ігор Романович – начальник відділу по роботі з акціонерами 
ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ». 

11 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у міс-
ці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен-
ня загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою https://www.nnpz.com.ua/

проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рі-

шення про припинення її повноважень. 

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

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

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

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту 

в новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу 
контролю «Ревізійна комісія».

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

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. 
НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного 

товариства про проведення загальних зборів»)
найменування показника 2016 рік 2015 рік

Усього активів 1137879 1225082
Основні засоби (залишкова вартість) 110417 126316
Довгострокові фінансові інвестиції 916 915
Запаси 284347 281388
Сумарна дебіторська заборгованість 374121 358382
Грошові кошти та їх еквіваленти 450 6346
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-374809 -372487

Власний капітал -312186 -309864
Статутний капітал 3280.2 3280,2
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1450065 1534946
Чистий прибуток (збиток) -2322 -99713
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13121008 13121008
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

1111 1159

Телефон для довідок: (0342) 50-18-30
пат «нафтоХІмІК приКарпаття»
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приватне акціонерне товариство «плахтянський дослідний 
завод ветеринарних препаратів» (надалі – Товариство, код за 
ЄДРПОУ–05779614, місцезнаходження – 08030, Київська обл., Мака-
рівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, буд.1) повідомляє, що річні 
загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2017 року о 10:00 
год. за адресою: 08030, Київська обл., макарівський р-н, с. плах-
тянка, вул. Кавказька, буд.1, кімната 1.

перелік питань проекту порядку денного: 1. Обрання лічильної 
комісії загальних зборів акціонерів. 2.Порядок та спосіб засвідчення 
бюлетенів для голосування. 3.Обрання голови та секретаря загальних 
зборів акціонерів. 4.Затвердження регламенту загальних зборів акціо-
нерів. 5.Звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства. 
6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 7.Звіт Реві-
зора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізора Товариства. 8.Затвердження річного звіту Товари-
ства за 2016 рік. 9.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік. 
10.Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради та Реві-
зора Товариства. 11.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12.Обрання Ревізора Товариства. 13.Затвердження умов цивільно-
правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Реєстрація учасників 21 квітня 2017 року з 09:00 год. до 09:45 год. 
за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних збо-
рів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і 
довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах 14 квітня 2017р. З документами, 
щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть 
ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 08030, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, буд.1, кімната 1., в ро-

бочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 
13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення 
за адресою: 08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. 
Кавказька, буд.1, кімната 1. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Онищук Микола Володими-
рович, тел. (050)3154901. Адреса власного веб-сайту, на якому розмі-
щена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного: http://plahtynka.pat.ua.
основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 2171,0 1838,3
Основні засоби 1167,6 1302,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 113,2 97,8
Сумарна дебіторська заборгованість 883,1 305,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,0 129,8
Нерозподілений прибуток 855,7 519,8
Власний капітал 2029,6 1691,1
Статутний капітал 845,8 845,8
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 120,3 131,9
Чистий прибуток (збиток) 338,5 51,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3383008 3383008
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

голова правління

приватне аКцІонерне товариство 
«плаХтянсьКий дослІдний Завод ветеринарниХ препаратІв»

публічне акціонерне товариство «тернопільське автотранспортне 
підприємство 16127» (далі – товариство), місцезнаходження: 46002, 
Україна, м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, повідомляє про скликання річних 
загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 13 квітня 
2017  року об 11 год. за адресою: м. тернопіль, вул. галицька, 38, в 
клубі товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводити-
меться з 10-00 год. до 10-45 год., в день проведення Зборів - за місцем їх 
проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається 
станом на 24 год. 7 квітня 2017 року. 

порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання Голови та 

секретаря Зборів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення 
Зборів акціонерів. 4. Звіт правління Товариства по підсумках фінансо-
во - господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду. Перспективи розвитку Товариства у 2017 році. 
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду. 6. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду. Про затвердження висновків реві-
зійної комісії. 7. Про затвердження річного звіту Товариства. 8. Про 
розподіл прибутків Товариства за 2016 рік. 9. Про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством 
протягом року. 10. Про зміну типу Товариства. 11.Про зміну наймену-
вання Товариства. 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції. 13. Про обрання уповноваженої осо-
би для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення 
дій щодо державної реєстрації Статуту. 14. Внесення змін та допо-
внень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у но-
вій редакції. 15. Про припинення повноважень членів правління.  
16. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 17. Про об-
рання членів наглядової ради. 18. Про припинення повноважень Голо-
ви та членів ревізійної комісії. 19. Про обрання Голови та членів реві-
зійної комісії. 20. Про укладення цивільно-правових договорів з 
головою та членами наглядової ради та про обрання уповноваженої 
особи для укладення відповідних договорів.

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

найменування показників  період
2016 р. 2015 р.

Усього активів 3799.0 5097.0
Основні засоби 1742.0 2081.0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 178.0 1691.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1879.0 1325.0
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 1938.0 4318.0
Статутний капітал 847.2 847.2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1861.0 1599.0
Чистий прибуток (збиток) 51.0 61.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3388600 3388600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 _ _

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 _ _

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 149 165

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представники акціонерів - доручення, оформлене згідно 
чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмо-
вою заявою, у робочі дні з 9-00 до 11-00 години, за адресою: м.Терно-
піль, вул. Галицька, 38, в економічному відділі Товариства, а в день про-
ведення Зборів також у місці їх проведення. Відповідальна особа 
– головний економіст Ящищак М.О. Адреса веб- сайту Товариства, на 
якому розміщується інформація з проектами рішень з питань порядку 
денного: atp-16127.te.ua.

Довідки за телефоном: (0352) 52-78-64, 52-52-23. 
голова правління товариства.

пуБлІЧне аКцІонерне товариство 
«тернопІльсьКе автотранспортне пІдприЄмство 16127»
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пуБлІЧне аКцІонерне товариство «КоЗе-
лецьКий льоноЗавод» (код за ЄДРПОУ — 00306331), нада-
лі- «Товариство», «ПАТ», місцезнаходження Товариства: 17000, Україна, 
Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Соборності (Комсомольська), 121 
А, повідомляє про те, що 14 квітня 2017 року року об 12 годин 00 хвилин 
за адресою: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. соборності (Комсо-
мольська), 121-а, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната 
№1)., відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ, надалі — «Збори», «за-
гальні збори». Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеть-
ся за місцем проведення Зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Со-
борності (Комсомольська), 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, 
кімната №1)., 14 квітня 2017 року, час початку і закінчення реєстрації акці-
онерів для участі у Зборах: 11 годин 00 хвилин — 11 годин 45 хвилин. Для 
реєстрації участі у Зборах акціонерам ПАТ необхідно мати при собі пас-
порт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно 
вимог чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год. 10 квітня 2017 року.

проект порядку денного Зборів
(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 

голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного Зборів

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-
ства. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Лупол 
Майя Вікторівна — голова лічильної комісії; Стеба Світлана Леонідівна — 
член лічильної комісії загальних зборів Товариства. Припинити повнова-
ження голови та члена Лічильної комісії після складання Протоколу про 
підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма члена-
ми лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів. 

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Това-
риства. Проект рішення: Обрати Колесника Михайла Івановича — голо-
вуючим загальних зборів, Лєшкову Наталію Леонідівну — секретарем 
загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборів акціоне-
рів Товариства; затвердження порядку голосування на зборах. Проект рішен-
ня: Затвердити наступний регламент зборів: доповіді — до 10 хвлин; ви-
ступи з питань порядку денного — до 10 хвилин; голосування з питань 
порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна акція — один 
голос. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах. Після за-
криття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціо-
нерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом Товариства.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 
та кумулятивного голосування. Проект рішення: Бюлетені для простого 
та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лі-
чильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться 
позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується 
підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про 
недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії. 

5. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства у 2016 році. Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

6. Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік. Проект рішення: За-
твердити звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік. 

7. Звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності акці-
онерного товариства за результатами 2016 фінансового року. Висновок 
ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності То-
вариства за результатами 2016 року. Проект рішення: Затвердити звіт 
ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства 
за результатами 2016 фінансового року та висновок ревізора за підсум-
ками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за ре-
зультатами 2016 фінансового року.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту правління, звіту ревізора. Проект рішення: Затвердити звіт дирек-
тора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2016 році. затвердити звіт наглядової ради про фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2016 році; затвердити звіт ревізора про пере-

вірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 
результатами 2016 фінансового року та висновок ревізора за підсумка-
ми перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за резуль-
татами 2016 фінансового року.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Проект рішення: 
Затвердити річний звіт Товариства з урахуваннмя його невідємної части-
ни — балансу, за 2016 рік. 

10. Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за під-
сумками роботи у 2016 році. Проект рішення: Збитки від господарської 
діяльності Товариства в розмірі 9.8 тис.грн. покрити за рахунок прибутку 
Товариства, одержаного в наступних роках.

11. Про списання основних засобів (споруд) та їх реалізацію. Проект рі-
шення: В разі виявлення основних засобів, що потребують вибуття, що су-
проводжується списанням з балансу ПАТ «Козелецький льонозавод» через: 
непридатність для подальшого використання (фізично зношене); моральне 
старіння; пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що 
відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно не може 
бути реалізоване), списання здійснювати на підставі Акту списання осно-
вних засобів; в разі необхідності реалізації основних засобів, що облікову-
ються на балансі ПАТ «Козелецький льонозавод», з метою поповнення обі-
гових коштів для здійснення господарської діяльності Товариства, реалізацію 
здійснювати відповідно норм чинного законодавства України та Статуту То-
вариства на підставі договорів/значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загаль-
них зборів акціонерів, але не пізніше ніж до 15 квітня 2017 року (включно).

12. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 
Проект рішення: Здача в оренду основних засобів (в тому числі примі-
щень), що належать Товариству.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

за 2016 рік (тис. грн)*.
найменування показника період

звітний попере-
дній

усього активів 566.9 792.5
основні засоби 566.9 792.5
довгострокові фінансові інвестиції - -
запаси 2.7 2.7
сумарна дебіторська заборгованість 93.5 21.9
грошові кошти та їх еквіваленти 4.8 0.5
нерозподілений прибуток (2356.6) (2346.8)
статутний капітал 989.7 989.7
довгострокові зобов'язання 216.1 431.6
поточні зобов'язання 451.8 376.2
чистий прибуток (збиток) (9.8) (423.5)
середньорічна кількість акцій (шт.) 395892 395892
кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://00306331.smida.gov.ua/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для при-
йняття рішення з питань порядку денного Зборів: від дати надіслання по-
відомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство 
на письмовий запит акціонера на ім’я директора Товариства Колесника 
Михайла Івановича надає акціонерам можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Со-
борності (Комсомольська), 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, 
приймальня директора), у робочі дні, робочий час з 11:00 до 13:00, а в день 
проведення Зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  — 
директор Колесник М.І. Телефон для довідок: 04646 4 21 21.

директор  Колесник м.І.

повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «прикарпаттяобленерго»

Шановні акціонери!
публічне акціонерне товариство «прикарпаттяобленерго» (місце-

знаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34) повідо-
мляє, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Прикарпаттяобленерго» відбудуться 12 квітня 2017 року о 11 год. 30 хв. 
за адресою: м. Івано-франківськ, вул. Індустріальна, 34, у приміщенні 
пат «прикарпаттяобленерго» (5-ий поверх, актовий зал). 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 

12 квітня 2017 року з 10 год 00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 06 квітня 2017 року (станом на 24 годину за три робочих дні 
до дня проведення загальних зборів).

проект порядку денного:
1. Обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про під-

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «приКарпаттяоБленерго»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 7 березня 2017 р. 
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сумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визна-
чення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства про роботу у 2016 році. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-
ної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Това-

риства у 2016 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонер-

ного товариства на приватне акціонерне товариство.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у но-

вій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту 
Товариства. 

10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвер-
дження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підпи-
сання внутрішніх положень Товариства. 

11. Про зміну найменування філій Товариства.
12. Про внесення змін до Положень про філії Товариства та затверджен-

ня їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання 
положень про філії Товариства.

13. Про зміну найменування дочірнього підприємства Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства Товариства 

та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважують-
ся на підписання Статуту дочірнього підприємства Товариства.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Правління Товариства.

16. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
18. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

21. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії. 

23. Визначення уповноваженого органу Товариства для затвердження 
ціни викупу акцій.

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

Найменування показника Період
звітний 

2016
попере-

дній 2015
Усього активів 1715467 1645328
Основні засоби 1276602 1233132

Довгострокові фінансові інвестиції 950 145986
Запаси 31632 20159
Сумарна дебіторська заборгованість 205763 88780
Грошові кошти та їх еквіваленти 4077 2448
Нерозподілений прибуток 436476 484297
Власний капітал 1411198 1394637
Статутний капітал 25909 25909
Довгострокові зобов’язання 1704 0
Поточні зобов’язання 302565 250691
Чистий прибуток (збиток) 81521 107953
Середньорічна кількість акцій (шт.) 103635500 103635500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3071 2995

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — документ, що 
посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену в по-
рядку, встановленому чинним законодавством України. 

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, з 13 березня 2017 року за міс-
цезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок — п’ятниця), робочий 
час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) у кімнаті переговорів 
№ 116, а в день проведення загальних зборів — у місці їх проведення. Для 
ознайомлення акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим 
запитом, у якому обов’язково зазначаються: найменування акціонера — 
юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера — фізичної 
особи, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для 
ознайомлення, дата ознайомлення. Акціонер зобов’язаний підтвердити свій 
статус випискою з рахунку у цінних паперах, виданою депозитарною уста-
новою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення. Інфор-
мація з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного розміще-
на на власному веб-сайті Товариства — www.oe.if.ua

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — Заступник Голови Правління Костюк В.В. 

Звертаємо увагу, що цінні папери акціонерів, які не уклали з депозитар-
ною установою — ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» договору про обслуговування 
рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ на-
лежних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий 
в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні на загальних зборах акціонерів. Такі акціонери мають право 
бути присутніми на загальних зборах без права голосування з питань по-
рядку денного. Скасування обмеження щодо врахування цінних паперів при 
визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах здійснюється 
депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення 
акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахун-
ку в цінних паперах.

За довідками звертатись за телефоном: (0342) 59-43-07, контактна осо-
ба Романюк М.Д.

правління пат «прикарпаттяобленерго»

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 38870739)

повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
пат «БанК «портал»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»
код ЄДРПОУ 38870739,

місцезнаходження: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 

5 квітня 2017 року о 15 годин 00 хвилин
у залі нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за адресою:

місто Київ, проспект перемоги, будинок 5а, другий поверх
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде відбуватися 5 квітня 2017 

року у приміщенні ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», за наявності:
• для акціонера – фізичної особи: паспорта (іншого документа, що за-

свідчує особу);
• для акціонера – юридичної особи: 
1. в особі її керівника: паспорта (іншого документа, що засвідчує особу) 

керівника, належним чином засвідчених копій її установчих документів та 
інших документів, що підтверджують його повноваження для участі у за-
гальних зборах;

2. в особі її представника: паспорта (іншого документа, що засвідчує 
особу) представника, належним чином засвідчених копій її установчих до-
кументів, довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства 
України та інших документів відповідно до установчих документів для під-

твердження своїх повноважень щодо участі у загальних зборах;
час початку реєстрації акціонерів: 14 годин 00 хвилин;
час закінчення реєстрації акціонерів: 14 годин 45 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» – 01 квітня 2017 року. 
проект порядку денного (переліку питань, що виносяться на 

голосування):
1. Затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на 

голосування) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Обрання головуючого та секретаря зборів, затвердження порядку 

проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
3. Затвердження звіту Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік.
4. Затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК 

«ПОРТАЛ» за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за 2015 рік та покриття збитків ПАТ «БАНК «ПОР-

ТАЛ» за 2016 рік.
7. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шля-

хом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 
за рахунок додаткових внесків.

8. Проведення публічного розміщення додаткових акцій ПАТ «БАНК «ПОР-
ТАЛ» та затвердження проспекту емісії акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

9. Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» якому на-

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «БанК «портал»
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даються відповідні повноваження у процесі організації та проведення пу-
блічного розміщення акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

10. Визначення уповноваженої особи ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», якій нада-
ються повноваження проводити дії щодо забезпечення укладення договорів 
з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій.

11. Попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних право-
чинів, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у період з 18 квітня 2017 
року по 17 квітня 2018 року.

12. Припинення повноважень Голови та інших членів Наглядової Ради 
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

13. Обрання Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОР-
ТАЛ». Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та ін-
шими членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», встановлення роз-
міру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних 
виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою 
та іншими членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

Адреса веб-сайту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту поряд-
ку денного: www.bank-portal.com.ua.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до 
річних загальних зборів, та документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ «БАНК «ПОР-
ТАЛ»: місто Київ, проспект перемоги, будинок 5а, у робочі дні з 10 годин 
00 хвилин до 17 годин 00 хвилин у залі нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», а у 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. За порядок 
ознайомлення акціонерів з документами відповідальний Корпоративний се-

кретар Олена Василівна Чмир.
Довідки за телефоном: (044) 207-43-50.

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

найменування показника
період

Звітний 
(2016)

попере-
дній (2015)

Усього активів 161 284 164 487
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 846 3 524
Кошти в інших банках 3 742 2 256
Кредити та заборгованість клієнтів 137 723 125 765
Усього зобов’язань 32 325 29 303
Кошти банків - -
Кошти клієнтів 30 835 25 649
Усього власного капіталу та частка меншості 128 960 135 184
Статутний капітал 125 000 125 000
Прибуток/(збиток) минулого року 10 142 1 171
Прибуток/(збиток) поточного року (6 224) 10 142
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн) (49,79) 81,14
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(49,79) 81,14

Наглядова Рада ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
(затверджено Наглядовою Радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», протокол від 

02 березня 2017 року)
голова наглядової ради 
пат «БанК «портал»  о. в. Шульгін

приватне аКцІонерне товариство 
«лантманнен аКса»

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00378537)

повІдомлення про проведення ЧерговиХ ЗагальниХ ЗБорІв
до уваги аКцІонерІв прат «лантманнен акса»!

1. Повне найменування 
та місцезнаходження 
товариства:

приватне акціонерне товариство «лантман-
нен акса» 
08300, Київська область, м .Бориспіль, вул. 
Привокзальна, буд. 3

2. Дата, час та місце (із 
зазначенням номера кім-
нати, офісу або залу, куди 
мають прибути акціонери 
(учасники)) проведення 
загальних зборів:

Чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
10 квітня 2017 р. о 09.00
за адресою 08300, Київська область, м. 
Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 3, кімната 
проведення зборів 

3. Час початку і 
закінчення реєстрації 
акціонерів для участі у 
загальних зборах:

Реєстрація проводитиметься з 08-30 до 09-00 у 
день та за місцем проведення зборів. Для реє-
страції акціонери повинні мати при собі паспорт, 
представники акціонерів – паспорт та довіреність 
на передачу їм права участі у загальних зборах 
акціонерів, оформлену згідно чинного законо-
давства України. Довідки за телефонами: (04495) 
7 12 24, (044) 451 63 74.

4. Дата складення 
переліку акціонерів, які 
мають право на участь 
у загальних зборах:

04.04.2017 р.

5. Проект порядку 
денного (перелік 
питань, включених до 
проекту порядку 
денного разом з 
проектом рішення):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради за 2016 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Генерального директора за 2016 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії за 2016 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 
р.
7. Розподіл прибутків Товариства з урахуванням ви-
мог, передбачених діючим законодавством України.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товари-
ства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Визначення уповноваженої особи для підпи-
сання Статуту в новій редакції і проведення його 
державної реєстрації.
10. Прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів, якщо ринкова вар-
тість майна, робіт або послуг, що є предметом 
такого правочину, перевищує 25 % вартості акти-
вів за даними останньої річної фінансової звіт-
ності товариства.

11. Прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися товариством протягом не 
більш як одного року. Визначення характеру та 
граничної вартості.
12. Прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо яких є заінтересова-
ність.
13. Прийняття рішення про схвалення та/або 
вчинення інших правочинів товариства.

6. Порядок ознайомлен-
ня акціонерів (учасни-
ків) з матеріалами, з 
якими вони можуть 
ознайомитися під час 
підготовки до загальних 
зборів: 

Акціонери мають можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань проекту порядку денного 
позачергових загальних зборів акціонерів, в 
робочі дні в робочий час з 9.00 до 18.00, за 
місцезнаходженням Товариства: 08300, Київська 
область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 3, 
кімната юридичного відділу (звернутися до 
юриста Товариства), а в день проведення 
загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, – Генеральний 
директор Червак І.І.

7. Адреса власного 
веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з 
проектом рішень до 
кожного з питань, 
включеного до проекту 
порядку денного.

http://lantmannen.ua/

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  196516  141474
Основні засоби  51350  47306
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0
Запаси  32197  20056
Сумарна дебіторська заборгованість  72494  69167
Грошові кошти та їх еквіваленти  35227  1597
Нерозподілений прибуток  -19821  -22990
Власний капітал  43441  -2040
Статутний капітал  20950  20950
Довгострокові зобов'язання  99247  108581
Поточні зобов'язання  53828  34933
Чистий прибуток (збиток)  3169  -20689
Середньорічна кількість акцій (шт.)  418 996 416  418 996 416
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)  195  202

наглядова рада
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приватне аКцІонерне товариство 
«уКрагровиБуХпром»

(Далі - ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», Товариство, код за ЄДРПОУ 
05455573, місцезнаходження: Україна, 19400, Черкаська обл., Корсунь-
Шевченківський р-н, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Комарова, буд. 3)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які від-
будуться «10» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин (Далі – чергові За-
гальні збори) за адресою: україна, 19400, Черкаська обл., Корсунь-
Шевченківський р-н, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Комарова, буд. 3, 
адміністративне приміщення прат «уКрагровиБуХпром», зал засі-
дань товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 
у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «10» квітня 2017 року з 
10:00 год. до 10:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах – 04.04.2017р. (станом на 24 годину)

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат  «уКрагровиБуХпром» (тис. грн.)

найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 7905 9207
Основні засоби 2287 2301
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 1312 1576
Сумарна дебіторська заборгованість 4235 5215
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 15

Нерозподілений прибуток -1639 -1382
Власний капітал 2364 2621
Статутний капітал 3921 3921
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 5519 6564
Чистий прибуток (збиток) -257 -149
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3921000 3921000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

45 50

Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства 
можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – 
п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19400, Черкаська обл., 
Корсунь-Шевченківський р-н, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Комарова, 
буд. 3, адміністративне приміщення ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», кабі-
нет Директора Товариства, а в день проведення чергових Загальних зборів 
– також у місці їх проведення з 08:00 год. до 11:00 год. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Директор Товариства Мазур О.М.

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

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

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів 
рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за  
20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо канди-
датів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного 
Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 
Товариства.

Телефон для довідок: (04735) 2-06-58, 2-43-10

наглядова рада прат «уКрагровиБуХпром» 

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «фастІвсьКа меБлева 
фаБриКа»

(Далі - ПАТ «ФАСТІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА», Товариство. 
Код за ЄДРПОУ 05509335, 

місцезнаходження: 08500, Україна, Київська обл., м. Фастів, 
вул. Галафеєва, буд. 101)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «11» квітня 2017 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: 
08500, україна, Київська обл., м. фастів, вул. галафеєва, буд. 101, 

адміністративне приміщення пат «фастІвсьКа меБлева фаБри-
Ка», актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься 
«11» квітня 2017 року з 09:30 год. до 10:15 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 05.04.2017р.

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

їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. 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.

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

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства ста-
ном на 31.12.2016р.

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

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого 
рішення.

7.Затвердження експертної оцінки об’єктів нерухомого майна 
ПАТ  «ФАСТІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА».

8.Про укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, земель-
ної ділянки ПАТ «ФАСТІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА », договорів для за-
лучення коштів.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів На-
глядової ради Товариства.

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

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів 
Ревізійної комісії Товариства.

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

основні показники фінансово-господарської діяльності
пат «фастІвсьКа меБлева фаБриКа» (тис. грн.)

найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 49 59

пуБлІЧне аКцІонерне товариство «фастІвсьКа меБлева фаБриКа»
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приватне аКцІонерне товариство 
«сумсьКий КомБІКормовий Завод»

(код ЄДРПОУ 00686339, місцезнаходження: 42303, Сумська обл., 
Сумський р-н, с. Стецьківка, вул. Ювілейна, буд. 1)

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

11 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: україна, сум-
ська  обл., сумський р-н, с. стецьківка, вул. ювілейна, буд. 1, каб. № 1. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних (чергових) 
загальних зборах відбудеться 

11 квітня 2017 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 30 хвилин за 
місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
(чергових) загальних зборах акціонерів Товариства

– станом на 24-00 годину 05 квітня 2017 року.
Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвід-

чує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіре-
ність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у 
відповідності до вимог діючого законодавства України.

проеКт порядКу денного
(перелІК питань, Що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

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

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

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

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Про припинення повноважень голови, члена, секретаря Ревізійної ко-

місії Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, а також 
обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених дого-
ворів з членами Ревізійної комісії Товариства.

11. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину 
(правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом та-
кого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша 
ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звіт-
ності Товариства.

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

(тис. грн.)
найменування показника період 

звітний 
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 12431 8048
Основні засоби 1154 1205
Довгострокові фінансові інвестиції 260 260
Запаси 3287 2405
Сумарна дебіторська заборгованість 7427 4143
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 7
Нерозподілений прибуток 598 455
Власний капітал 4936 4338
Статутний капітал 2218 2218
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 7495 3710
Чистий прибуток (збиток) 598 455
Середньорічна кількість акцій (шт.) 221799 221799
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 54 44

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначе-
ного проекту порядку денного: http://00686339.emitents.org /.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних загальних зборів 
акціонерів акціонери Товариства можуть особисто або через представни-
ків, повноваження яких належним чином підтверджені, ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного, та з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку ден-
ного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в 
день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового за-
питу - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в кабінеті .№1 з 
відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в 
паперовій формі. Відповідальна особа – головний економіст Кувшинова 
Ольга Григорівна, телефони для довідок – (0542) 69-36-14.

наглядова рада товариства

Основні засоби 43 53
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 6 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 1
Нерозподілений прибуток (2602) (2331)
Власний капітал -
Статутний капітал 99 99
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2552 2291
Чистий прибуток (збиток) (271) (293)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1977760 1977760
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
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 

представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в за-
гальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за місцезнаходжен-
ням Товариства: 08500, Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Галафеєва, 
буд. 101, адміністративне приміщення, кімната № 2. Посадова особа Това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– директор Макаренко Т.І.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із 
запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного 
з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізні-
ше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.fastyvmebli.pat.ua

Телефон для довідок: 0 (4565) 6-11-61,6-70-38.
наглядова рада пат «фастІвсьКа меБлева фаБриКа»

Публічне акціонерне товариство проектно-будівельна фірма «Херсон-
буд» скликає загальні збори акціонерів 30.03.2017р. о 12.00 за адресою: 
м.Херсон, вул. Кірова, 24, актовий зал, 1-й поверх. Реєстрація акціоне-
рів відбудеться з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів. Участь у збо-
рах беруть акціонери внесені тв. Реєстр станом на 24.00год. 24.03.2017р. 
порядок денний заборів:

1. Про порядок проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Херсон буд», обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2.Про 
звіт Правління ПАТ «Херсонбуд» за 2016 рік, та ухвалення рішень за резуль-

татами розгляду звіту. 3. Про звіт Наглядової Ради ПАТ «Херсонбуд» за 
2016рік, та ухвалення рішень за результатами розгляду звіту. 4.Про звіт Реві-
зійної комісії ПАТ «Херсонбуд» за 2016рік.Затвердження звіту та висновків 
Ревізійної комісії про діяльність товариства. 5. Про затвердження річної фі-
нансової звітності ПАТ «Херсонбуд» за 2016 рік. 6. Розподіл прибутку (збит-
ків) за 2016рік. З матеріалами з питань порядку денного загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «Херсонбуд» можна ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 12.00 
за місцем знаходження товариства: м.Херсон, вул.Кірова,24, кім. 401, а також 
з проектом рішення, щодо кожного з питань , включених до проекту порядку 

пуБлІЧне аКцІонерне товариство 
проеКтно-БудІвельна фІрма «ХерсонБуд»
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денного на власному веб-сайті товариства http://khersonbud.jimdo.com Особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – началь-
ник ПЄВ Рибакова Вікторія Володимирівна. Телефон для довідок 22-43-89. 
Для участі у загальних зборах акціонері необхідно мати документи, що засвід-
чують особу; нотаріально засвідчене доручення на право участі у зборах. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності(тис.грн.) (2016/2015): 

Усьго активів 44,6 / 43,1 . Основні засоби 16,6 / 16,5 Сумарна дебіторська за-
боргованість 10,4 / 9,4 Грошові кошти тв. Їх еквіваленти 0,08 /0,119. Нерозпо-
ділений прибуток ( 2,2)/(0,83) .Статутний капітал 1,6/1,6.Поточні зобов’язання 
18,4/14,7 . Чистий прибуток (збиток) ( 1,4 )/(0,83). Кількість акцій 
1543870/1543870. Чисельність працівників 27/56

голова наглядової ради  Б.м.сандик

приватне аКцІонерне товариство «Золото-
нІсьКа парфумерно-КосметиЧна фаБриКа» 

(код ЄДРПОУ: 00374479,
місцезнаходження 19700, Черкаська область, м. Золотоноша вул. Комунарів-

ська, 14), 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 10 квітня 2017 року об 11:00 год. за адресою: 19700, Черкаська 
область, м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14 в актовому залі. 

проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних 

зборів акціонерів.
4. Звіт Правління ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних 
напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Золотоніська 
ПКФ».

6. Звіт Ревізора ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про роботу за 2016 рік. Затвер-
дження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, по-
рядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та 
розподіл планових показників прибутку на 2017 рік.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року з дати прийняття рішення про схвалення значних 
правочинів.

9. Відкликання Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання Ревізора Товариства. 
12. Обрання Ревізора Товариства. 

основні показники фінансово – господарської діяльності за 2016рік
прат «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика» (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 62948,0 55200,0
Основні засоби 8138,0 8044,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 36586,0 32768,0
Сумарна дебіторська заборгованість 15396,0 10893,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2148,0 1424,0

Нерозподілений прибуток 8892,00 11556,0
Власний капітал 48225,0 32709,0
Статутний капітал 5722,0 1762,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 5831,0 10935,0
Чистий прибуток (збиток) 9048,0 11662,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 260100 80100
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) 121 122

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
- http://www.zlata.ua .

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «10» квітня 2017 року з 09-00 
години до 10-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах на 24 годину «04» квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для пред-
ставника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, 
пов’язаними з проектом порядку денного зборів, за адресою: 19700, Черкаська 
область, м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14 в актовому залі у робочі дні та 
в робочі години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Осо-
бою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Дуб-
чак Ярослав Володимирович. тел. (04737) 5-27-75, 5-33-45.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів.

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

Телефон для довідок: (04737) 5-27-75, 5-33-45.

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 

«Страхове товариство «Iллiчiвське»
2. Код за ЄДРПОУ-25186738
3. Місцезнаходження-01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 38б
4. Міжміський код, телефон та факс-0442070180 0442070160
5. Електронна поштова адреса-corporate@illichivska.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-http://ua.illichivska.com.ua/
7. Вид особливої інформації-Зміна складу посадових осіб емітента
-

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової Товарситва, затвердженого Протоколом № 3 вiд 

03.03.2017р., Процика Сергiя Мирославовича (фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) звiльнено з посади Директора Това-
риства. Особа володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного капiталу 
емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0 грн, на посадi особа 

перебувала з 01 грудня 2016 року, непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення 
повноважень – Наглядова рада Товариства, причина прийняття цього 
рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: Протокол № 3 вiд 03.03.2017р.

Посадова особа виконуючий обов'язки Директора Товариства Павлю-
ченко Тетяна Валерiївна(фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) призначена на посаду з 06 березня 2017р., володiє 0  акцiями, 
що складає 0 % статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або част-
ки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi 
становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - 
заступник директора; непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, на який призначено особу - безстроково. Орган, що 
прийняв рiшення про обрання – Наглядова рада Товариства, пiдстави: Про-
токол Наглядової ради Товариства № 3 вiд 03.03.2017р.

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 Павлюченко Тетяна Валерiївна
в.о. Директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.03.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариство 
«страХове товариство «IллIЧIвсьКе»



№45, 7 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

83

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцез-
находження, телефон: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛЕКХIМ», 20029017, вул. Шота Руставелі, 23, м.Київ, 

01033, Україна, 044-246-63-12. 2.Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 02.03.2017р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
lekxim.mbk.biz.ua.

приватне аКцIонерне товариство
«леКХIм»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
пат «оБуХІвсьКий райагротеХсервІс»

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00904575, місцезнаходження: Київська 
обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул.  Трипільська, 35

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться «19» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин 

за адресою: м. обухів, вул. трипільська, 35, актовий зал.
порядок денний (проект):

1. Обрання Голови зборів, секретаря та Лічильної комісії. Затвердження 
регламенту зборів.

2. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2016 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків 

Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
7. Про зміну типу Товариства згідно із Законом України «Про акціонерні 

товариства» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство та відповідну зміну найменування Товариства.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту 
Товариства у новій редакції у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товари-
ства та у зв’язку зі змінами, що відбулися в законодавстві.

9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства та 
затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції у 
зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства.

10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та 
затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції 
у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства та у зв’язку зі змінами, 
що відбулися в законодавстві.

11. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства та за-
твердження Положення про Правління Товариства у новій редакції у зв’язку 
зі зміною типу (найменування) Товариства.

12. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства 
та затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій ре-
дакції у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства.

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
наглядової ради.

15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пат «оБуХІвсьКий райагротеХсервІс» за 2016 рік (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 13305,2 13559
Основні засоби 136,7 151,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7167,7 7302,4
Сумарна дебіторська заборгованість 4384,4 4513,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 77,9 40,3
Нерозподілений прибуток (збиток) (983,4) (727,4)
Власний капітал 3081,5 3337,5
Статутний капітал 2000,0 2000,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 10223,7 10221,5
Чистий прибуток (збиток) (256,0) (257,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8000 8000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. 
за місцем проведення зборів.

Згідно з рішенням наглядової ради Товариства перелік акціонерів для 
повідомлення про загальні збори акціонерів складається на «13» березня 
2017 року, для участі в загальних зборах акціонерів – на 24-00 «12» квітня 
2017 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, 
що посвідчує особу представника.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загаль-
них зборів надіславши на адресу Товариства письмовий запит із зазначенням 
ім’я, прізвища і по-батькові, паспортних даних акціонера, найменування питання 
порядку денного, стосовно якого акціонер бажає отримати для ознайомлення 
матеріали, зручні для акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні 
дані акціонера. Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженн-
ям Товариства в кімнаті № 02, відповідальна особа – Лисенко Галина Іванівна.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 044-520-98-40; 
04572-5-12-73.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://00904575.smida.gov.ua.

наглядова рада

Шановний аКцІонер!
приватне аКцІонерне товариство «надІя»

(код Єдрпоу 03563608)
Місцезнаходження: 07600, Київська область, Згурівський район,  

смт. Згурівка, вул. Коцюбинського, буд.6.
Ліквідаційна комісія АТ «НАДІЯ» повідомляє, що річні Загальні збори 

акціонерів відбудуться 12 квітня 2017 року о 11.00 годині за адресою: 
Київська область, Згурівський район, смт. Згурівка, вул. Коцюбин-
ського, 6 (приміщення адміністрації).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись 
в день проведення зборів з 10.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення 
загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів АТ «НА-
ДІЯ», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам — дові-
реності, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з по-
силанням на вище вказаний документ акціонера.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних 
зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 06.04.2017 р.

Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://milkalliance.com.ua/company/inform/nadiya/

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту по-
рядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: Київська область, 
Згурівський район, смт. Згурівка, вул. Коцюбинського, 6.

проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 
ат «надІя»:

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. 
Затвердження регламенту зборів;

2.Затвердження результатів роботи Ліквідаційної комісії Товариства;
3.Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства;
4. Затвердження подальших дій Ліквідаційної комісії Товариства.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо пи-

тань порядку денного загальних зборів акціонерів, під час підготовки до 
загальних зборів: за адресою: 07600, Київська область, Згурівський район, 
смт. Згурівка, вул. Коцюбинського, буд.6. (приміщення адміністрації). Відпо-
відальна особа: Сіренко Олександр Олександрович, тел. (04575) 5-43-30.

ліквідаційна комісія ат «надІя»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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1. ПАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 11
2. ПРАТ АВТОВОДСЕРВІС 64
3. ПРАТ АВТОСЕРВІС - АТП 16327 18
4. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263 28
5. ПАТ АГРОФІРМА «ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ» 12
6. ПРАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 23
7. ПРАТ АТП 31
8. ПРАТ АТП 2550 47
9. ПРАТ АТТІС 4
10. ПАТ БАНК АВАНГАРД 71
11. ПАТ БАНК АЛЬЯНС 7
12. ПАТ БАНК ПОРТАЛ 78
13. ВАТ БАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10552 21
14. ПАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 17
15. ПРАТ БДЖОЛАГРОСЕРВІС 27
16. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 22
17. ПАТ БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 11
18. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД 59
19. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД 56
20. ПРАТ БУДГІДРАВЛІКА 53
21. ПРАТ БУДИНОК ТОРГІВЛІ 44
22. ПРАТ БУДІНВЕСТ-9 69
23. ПРАТ БУДТРАНС 24
24. ПРАТ ВАЖПРОМАВТОМАТИКА 8
25. ПАТ ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ВАНТАЖНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ТОВАРИСТВО 43
26. ПАТ ВЕКТОР БАНК 18
27. ПРАТ ВЕНТУРА-ТРАНЗИТ 65
28. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 17
29. ТОВ ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ 43
30. ПРАТ ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС 20
31. ПАТ ВІЛЬШАНКА 67
32. ПРАТ ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА 37
33. ПАТ ВКФ 36
34. ПРАТ ВНЕШТРАНС 24
35. ПРАТ ВОРОНІН 63
36. ПРАТ ВРЕМЯ 26
37. ПРАТ ГАЙСИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАЙАГРОХІМ» 38
38. ПРАТ ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ 32
39. ПРАТ ГРЕБІНКИ-ХЛІБОПРОДУКТ 8
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40. ПРАТ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ 
АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ

38

41. ПРАТ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ 
АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ

63

42. ПРАТ ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ 62
43. ПРАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ОПОР 34
44. ПРАТ ДУБНОНАФТОПРОДУКТ 50
45. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 73
46. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 49
47. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАГРОПРОМЕНЕРГО 34
48. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 13
49. ПРАТ З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «СОФІЯ-ЦІННІ ПАПЕРИ» 50
50. ПАТ ЗАВОД «АРТЕММАШ» 72
51. ПАТ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» 32
52. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ 82
53. ТОВ ЗОРЯ ІНГУЛУ 48
54. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» 40
55. ПАТ ІЛЛІНИЦЬКЕ ПЕРЕСУВНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО №5 51
56. ПАТ ІЛЛІНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 25
57. ПРАТ КВІТИ УКРАЇНИ 45
58. ПРАТ КЕРАМА ЕКСПЕРТ 35
59. ТОВ КИЇВГУМА 34
60. ПАТ КИЇВКНИГА 3
61. ПРАТ КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ 66
62. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1010 19
63. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061 59
64. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» 19
65. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН» 53
66. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН» 54
67. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН» 54
68. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 58
69. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОБУДАВТОСЕРВІС» 29
70. ПАТ КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 77
71. ПРАТ КОМБІКОРМ 27
72. ПАТ КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН 39
73. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 36
74. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 52
75. ПАТ КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 48
76. ПРАТ КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 31
77. ПРАТ ЛАНТМАННЕН АКСА 79
78. ПРАТ ЛЕКХІМ 83
79. ПРАТ ЛІЛЕЯ 2
80. ПАТ ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 16
81. ПАТ МАГАЗИН «БУДИНОК МЕБЛІВ» 57
82. ПРАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА «ЛАГОДА» 7
83. ПАТ МЕНА ПАК 61
84. ПАТ МЕТАБАНК 34
85. ПАТ МИКОЛАЇВАВТОСЕРВІС 23
86. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 16
87. ПРАТ МИКОЛАЇВХЛІБ 15
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88. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 70
89. ПАТ МИРНОДОЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 42
90. ПРАТ МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 20
91. ПРАТ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ 1
92. ПАТ МОСЬПАНІВСЬКЕ 18
93. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 15
94. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 15
95. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 15
96. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 15
97. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 14
98. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 14
99. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 14
100. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 15
101. ПРАТ НАДІЯ 83
102. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ» 29
103. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ТРАНСМАШ» 24
104. ПАТ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА 73
105. ПАТ НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ 75
106. ПРАТ НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР’ЄР 20
107. ПАТ НОВОТРОЇЦЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 10
108. ПАТ ОБОЛОНЬ 3
109. ПАТ ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 83
110. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 74
111. ПРАТ ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 10
112. ПРАТ ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 46
113. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №140 72
114. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №54 55
115. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 40
116. ПРАТ ПЕЧАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 56
117. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ГОТЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПОДІЛЛЯ» 37
118. ПРАТ ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ 76
119. ПАТ ПЛОДОРОЗСАДНИЦЬКЕ 35
120. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 63
121. ПРАТ ПОЛІГРАФСЕРВІС 31
122. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 25
123. ПАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 77
124. ПАТ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ХЕРСОНБУД» 81
125. ПРАТ ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ» 68
126. ПАТ РЕГІОН-БАНК 4
127. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3 10
128. ПАТ РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ 2
129. ПРАТ РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ 5
130. ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ 41
131. ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ 57
132. ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ 71
133. ПАТ РІТЕЙЛ ГРУП 65
134. ПРАТ СЕРВІС 40
135. ПАТ СИГМА 12
136. ПАТ СІТІБАНК 51
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137. ПРАТ СОЛДІ І КО 35
138. ПАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ 30
139. ПРАТ СОФРАХІМ 9
140. ПРАТ СТ «ІЛЛІЧІВСЬКЕ» 82
141. ПРАТ СТОЖАРИ 70
142. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОНІС УКРАЇНА» 39
143. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ» 58
144. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» 52
145. ПРАТ СТРИЖІВСЬКЕ 45
146. ПАТ СУЛА АГРО 41
147. ПРАТ СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 81
148. ПРАТ ТВП «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» 66
149. ПРАТ ТЕКСТИЛЬ-ЧН 33
150. ПРАТ ТЕРА 44
151. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16127 76
152. ПРАТ ТЕХНОЛОГ 6
153. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ» 9
154. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 12308 14
155. ПАТ ТОЧПРИЛАД 30
156. ПРАТ ТРАНСМАШ 28
157. ПРАТ У ВАЛЕНТИНИ 39
158. ПРАТ УКРАГРОВИБУХПРОМ 80
159. ПРАТ УКРАЇНА 22
160. ПАТ УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АВІАПОСТАЧ» 69
161. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА 55
162. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАНАЦЕЯ - 1997» 33
163. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ»
46

164. ПРАТ УКРЕКСКАВАЦІЯ 42
165. ПРАТ УКРЛІСПРОМОПТТОРГ 62
166. ПАТ УКРПРОДКОНТРАКТ 5
167. ПРАТ УКРТЕХКОМПЛЕКТ 32
168. ПРАТ УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ 6
169. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ «ПІВДЕНТРАНСБУД» 26
170. ПРАТ УХЛ-МАШ 68
171. ПАТ ФАСТІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 80
172. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 22
173. ПРАТ ФОЗЗІ ГРУП 33
174. ПРАТ ФОЗЗІ ГРУП 64
175. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 11
176. ПРАТ ХАРКІВТРАНСБУД 62
177. ПАТ ХІМТЕПЛОМАШ 60
178. ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ 7
179. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА» 47
180. ПРАТ ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ 10
181. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 46
182. ПАТ ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 12
183. ПРАТ ЯКУШИНЕЦЬКЕ 84
184. ПРАТ ЯНТАР 67

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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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 № 17045
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
06.03.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  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 


