
№49 (2554) 14.03.2017 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

31.01.2017  м. Київ  № 56

Про внесення змін до Поло-
ження щодо пруденційних 
нормативів професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку та вимог до системи 
управління ризиками

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2017 року за № 237/30105

Відповідно до частини третьої статті 27 Закону Украї-
ни «Про цінні папери та фондовий ринок», пунктів 375, 38 
частини другої статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону Укра-
їни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні»

Національна комісія 
 з цінних паперів та фондового ринку 

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до Положення щодо пруденційних нормати-

вів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог 
до системи управління ризиками, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за 
№ 1311/27756 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац п’ятий пункту 3 глави 2 розділу ІІІ доповнити сло-
вами «(включається до капіталу першого рівня після під-
твердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою); 
до такого підтвердження дозволяється включати до капіталу 
першого рівня нерозподілений прибуток на початок попере-
днього року, підтверджений аудитором (аудиторською фір-
мою), за вирахуванням прибутку, що був розподілений у по-
передньому році, та збитків попереднього року)»;

2) у розділі ІV:
у пункті 5 глави 3 цифри «0,5» замінити цифрою «1»;
у пункті 7 глави 4 цифри «0,5» замінити цифрою «1».
2. Департаменту систематизації та аналізу фінансової 

звітності учасників ринку цінних паперів та емітентів, та 
пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити по-
дання цього рішення на державну реєстрацію до Мініс-
терства юстиції України. 

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 березня 2017 року, 
але не раніше дня його офіційного опублікування.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 56 від 31.01.2017 р.
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НКЦПФР інформує 
про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) оприлюднює результати засідання ре-
гулятора фондового ринку, що відбулося 10 березня 
2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного 
прийняті такі рішення:
1. Щодо реєстрації звіту про результати 
приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України»

прийнято 
рішення

2. Щодо реєстрації випуску та проспекту 
емісії акцій Публічного акціонерного това-
риства «Державний експортно-імпортний 
банк України» 

прийнято 
рішення

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, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 19.01.2017 року №1002024208, про внесення 
07.11.2016 запису про припинення юридичної особи в 
результаті ліквідації та інформації, наданої Східним ТУ 
Комісії листом від 13.01.17р. №10/1/04/91 (вх.№1051 від 
16.01.2017р.), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «Жовтневе ремонтно-транспортне підприєм-
ство» (код за ЄДРПОУ – 00906964). Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПАТ «Жовтнево-ремонтно-
транспортне підприємство» (код за ЄДРПОУ – 00906964) 
від 18.08.2011 року №20/18/1/11, видане 18.08.2011 року 
Сумським територіальним управлінням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження №84-КФ-С-А від 03 лютого 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань, у формі 

Витягу від 17.01.2017 року №1002009825, про внесення 
08.07.2016 запису про державну реєстрацію припинення 
на підставі судового рішення про припинення юридичної 
особи у зв’язку з визнанням її банкрутом за рішенням 
Господарського суду Сумської області, 16.05.2016, 
20.05.2016, 7/217-08 та інформації, наданої Східним ТУ 
Комісії листом від 13.01.17р. №10/1/04/91 (вх.№1051 від 
16.01.2017р.), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Глухівська фабрика по переробці вторинної си-
ровини» (код за ЄДРПОУ – 01878408). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «Глухівська фабрика по 
переробці вторинної сировини» (код за ЄДРПОУ – 
01878408) від 18.01.2000 року №4/18/1/00, видане Сум-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №85-КФ-С-А від 03 лютого 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 17.01.2017 року №1002009849, про внесення 
10.06.2016 запису про державну реєстрацію припинення 
на підставі судового рішення про припинення юридичної 
особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, за рішенням 
Господарського суду Сумської області, 05.05.2016, 
11.05.2016, справа 12/2-10 та інформації, наданої Схід-
ним ТУ Комісії листом від 13.01.17р. №10/1/04/91 
(вх.№1051 від 16.01.2017р.), скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ВАТ «Тростянецький машинобудівний за-
вод» (код за ЄДРПОУ – 05486734). Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ВАТ «Тростянецький 
машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ – 05486734) від 
11.03.2003 року №7/18/1/03, видане Сумським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№86-КФ-С-А від 03 лютого 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 17.01.2017 року №1002009870, про внесення 
30.06.2016 запису про державну реєстрацію припинення 
на підставі судового рішення про припинення юридичної 
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особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, за рішенням 
Господарського суду Сумської області, 14.06.2016, 
14.06.2016, 5021/1930/12 та інформації, наданої Східним 
ТУ Комісії листом від 13.01.17р. №10/1/04/91 (вх.№1051 
від 16.01.2017р.), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Лебединський «Агротехсервіс» (код за ЄДРПОУ – 
13997259). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Лебединський «Агротехсервіс» (код за ЄДРПОУ – 
13997259) від 16.04.1999 року №74/18/1/99, видане Сум-
ським Територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 87-КФ-С-А від 03 лютого 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 17.01.2017 року №1002009885, про внесення 
24.06.2016 запису про державну реєстрацію припинення 
на підставі судового рішення про припинення юридичної 
особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, за рішенням 
Господарського суду Сумської області, 16.06.2016, 
5021/1347/2011 та інформації, наданої Східним ТУ Комі-
сії листом від 13.01.17р. №10/1/04/91 (вх.№1051 від 
16.01.2017р.), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Агротранссервіс» (код за ЄДРПОУ – 31021345). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Агротранс-

сервіс» (код за ЄДРПОУ – 31021345) від 06.02.2001 року 
№72/1/01, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№88-КФ-С-А від 03 лютого 2017 року.

*   *   *
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 головою комісії з припинення ПрАТ «СЕЛЬХОЗ-
СНАБ» (вул. Болградська, буд. 8-А, село Табаки, Бол-
градський район, Одеська область, 68730, код за 
ЄДРПОУ: 00906048) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «СЕЛЬ-
ХоЗСНАБ». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «СЕЛЬХОЗСНАБ» від 29 жовтня 1998 року 
№384/15/1/98, видане 09.07.2013 Одеським територіаль-
ним управлінням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№110-КФ-С-А від 10 березня 2017 року.

13.03.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВАРЯГ-СЕРВІС» 
(надалі «Товариство» або «ПАТ «Варяг-Сервіс», код ЄДРПОУ 38566012), місце-

знаходження: 29006, місто Хмельницький, вулиця Чорновола, будинок 174/5
Повідомляє про призначення на 13 квітня 2017 року річних Загальних збо-

рів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс» об 11:00 го-
дині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 29006, місто Хмель-
ницький, вулиця Чорновола, будинок 174/5, приміщення актової зали.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у річних 
Загальних зборах акціонерів (надалі –Загальні збори), буде проводитися з 10:00 
до 10:45 години. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, 
мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. 

Дата складення Переліку акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Варяг-Сервіс», які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів – 07  квітня 2017 року.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів ак-
ціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань Порядку денного Загальних зборів за письмовим запитом, в ро-
бочі дні з 10:00 до 12:00 години в кабінеті № 1 за місцезнаходженням Товариства, 
а саме: 29006, місто Хмельницький, вулиця Чорновола, будинок 174/5. В день 
проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 29006, 
місто Хмельницький, вулиця Чорновола, будинок 174/5, кабінет № 1. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами по підготовці до Загальних зборів акціонерів Товариства - Голова На-
глядової ради Дияк Леонід Едуардович. Контактний тел. 067-791-93-89.

Адреса веб-сайту (власної веб-сторінки) Товариства, на якому розміще-
на інформація з Проектом рішень з питань, включених до Проекту порядку 
денного: http://varagservis.at.ua/ .

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії.
2.Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціоне-

рів, а саме: Голови та Секретаря. 
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акці-

онерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 

голосування) річних Загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

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

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

9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту 
(Балансу) Товариства за 2016 рік.

10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2016 рік.

11. Затвердження Передавального акту Публічного акціонерного това-
риства «Варяг-Сервіс».
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2016 рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 1 535 1 535
Основні засоби 1 535 1 535
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їхні еквіваленти 31 12
Нерозподілений прибуток 16 1
Власний капітал 1 558 1 544
Статутний капітал 1 542 1 542
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) 16 1
Середньорічна кількість акцій,шт. 1 021 440 1 021440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 3 2

__________________________________________________ 
Установчі збори Засновників (Учасників) Товариства з додатковою 

відповідальністю «Варяг-Сервіс» відбудуться 13 квітня 2017 року по закін-
ченню річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Варяг-
Сервіс» за місцезнаходженням Товариства, а саме: 29006, місто Хмель-
ницький, вулиця Чорновола, будинок 174/5, приміщення актової зали.

Голова комісії з припинення ПАТ «Варяг-Сервіс» Сопрук Віталій 
миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВІННИЦЯГоЛоВПоСТАЧ»,
(надалі — Товариство або ПрАТ «Вінницяголовпостач», код ЄДРПОУ 

01880612), місцезнаходження: 
21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78

Повідомляє про призначення на 27 квітня 2017 року чергових Загаль-
них зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголов-
постач», які відбудуться за місцезнаходженням Товариства, тобто за адре-
сою: місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78, кабінет № 14, третій 
поверх адмінбудівлі.

Початок Загальних зборів акціонерів о 10:00 годині. Реєстрація акціо-
нерів буде проводитися з 09:15 до 09:45 години. Перелік власників іменних 
цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпос-
тач», які мають право на участь у чергових Загальних зборах, буде складе-
ний станом на 21 квітня 2017 року. 

Акціонерам, які прибудуть для участі у чергових Загальних зборах, 
необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які пред-
ставляють повноваження акціонерів — мати документ, оформлений відпо-
відно до чинного законодавства України.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у стро-
ки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підго-
товці до чергових Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в 
робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, тоб-
то за адресою: місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78, кабінет № 14, 
третій поверх адмінбудівлі, а в день проведення Загальних зборів — також 
у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів: Дирек-
тор — Давидюк Тетяна Василівна. Контактний телефон (0432) 61-00-74.

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

1.Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голо-
ви, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів ак-
ціонерів. 

3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних 
зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 
голосування) чергових Загальних зборів акцонерів.

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого 
органу. 

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

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

8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту 
(Балансу) Товариства за 2016 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2016 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.

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

Найменування показника (тис.грн.) Період
Звітний 
2016 рік

 Попередній 
2015 рік

Усього активів: 815 674
Основні засоби (залишкова вартість): 171 179
Довгострокові фінансові інвестиції: 0 0
Запаси: 412 368
Сумарна дебіторська заборгованість: 201 66
Грошові кошти та їхні еквіваленти: 23 11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 69 ( 125 )
Власний капітал: 607 412
Статутний капітал: 5 5
Довгострокові зобов’язання: - -
Поточні зобов’язання: 208 262
Чистий прибуток (збиток): 195 46
Середньорічна кількість акцій (шт) 108030 108030
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 14

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВІННИЦЯГоЛоВПоСТАЧ»
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ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» ( код ЄДРПОУ — 
30822837) повідомляє про скликання на 21 квітня 2017 року загальних 
зборів акціонерів за адресою: м. Львів, вул. Кордуби, 2. Початок зборів 
об 11.00 год. Реєстрація учасників відбудеться 21 квітня 2017р з 10.00 год 
до 10.55 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде 
складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів у 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України 
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам 
акціонерів — паспорт та доручення на право представляти інтереси акціоне-
рів на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Озна-
йомлення з матеріалами, які стосуються Загальних зборів, відбуватиметься 
за адресою: м. Львів, вул. Кордуби, 2, в термін від дати надання акціонерам 
даного повідомлення до 20 квітня з 9-00 год до 11-00 год. Адреса власного 
сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного — www.lgz@lgz.lviv.net

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
1. Обрання лічильної комісії
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора про результа-

ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р
5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.
6. Розгляд та затвердження звіту Ревізора Товариства. Висновки Ревізо-

ра Товариства по фінансовій звітності Товариства за 2016р.
7. Затвердження річної фінансової звітності та розподіл прибутку Това-

риства за 2016р

8. Обрання члена Наглядової Ради товариства.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, погодження вчинених пра-

вочинів.
основні показники

фінансово-господарської діяльності Товариства, тис грн
Найменування показника станом на 

31.12.2016 р.
станом на 

31.12.2015 р.
Усього активів 249 604 246 263
Основні засоби (залишкова вартість) 71 502 74 258
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 89 317 54 707
Сумарна дебіторська заборгованість 85 022 113 934
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 130 2 186
Нерозподілений прибуток 205 16 708
Власний капітал 191 850 191 798
Статутний капітал 4 205 4 205
Довгострокові зобов’язання 5 892 5 712
Поточні зобов’язання 50569 42 316
Чистий прибуток або збиток за відповідний рік 51 15 483
Середньорічна кількість акцій (шт.) 420 500 420 500
Кількість власних акцій, викуплених Товари-
ством протягом відповідного року (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом відповідного року

- -

Чисельність працівників на кінець відповід-
ного року (осіб)

248 265

ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИй ЛІКЕРо-ГоРІЛЧАНИй ЗАВод» 

ПоВІдомЛЕННЯ
ПРо ПРоВЕдЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКЦІоНЕРІВ

Публічне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та бу-
дівництво» (ЕДРПОУ 01235047) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі Збори), які відбудуться 
18 квітня 2017 року, об 11.00 за місцезнаходженням Товариства: 
м. Кам`янське, 2-й Волчанський провулок, 2, приміщення їдальні. Ре-
єстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься в день про-
ведення Зборів за місцем проведення Зборів. Час початку реєстрації 
у 08.30 , час закінчення реєстрації у 10.45. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах, складатиметься станом на 24 годину 
12.04.2016 р. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ 
(паспорт, або іншій), що посвідчує особу акціонера; представникам акціо-
нерів — документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповід-
но до чинного законодавства. 

Проект порядку денного
1. Прийняття рішення про обрання членів лічильної комісії та припинен-

ня їх повноважень. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Визначення 

порядку засвідчення бюлетенів.
3. Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-

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

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

наслідками розгляду звіту. 
6. Затвердження річного звіту Товариства ( у складі балансу, фінансово-

го звіту) за 2016 рік. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) 
Товариства за 2016 рік. 

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження 
плану розподілу прибутку на 2017р.

8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в но-

вій редакції.
10. Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, про На-

глядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління та затвердження Поло-
жень в новій редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.

12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради. 
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на 
підпісання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії. 

15. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії. 

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на 
підпісання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення 
Зборів та надання повноважень на укладання таких правочинів. 

18. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

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

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період 

Усього активів 11007 11046
Основні засоби 7452 8757
Довгострокові фінансові інвестиції 1493 1493
Запаси 132 172
Сумарна дебіторська заборгованість 495 124
Грошові кошти та їх еквіваленти 435 500
Нерозподілений прибуток 503 1797
Власний капітал 9026 10320
Статутний капітал 7789 7789
Довгострокові зобов`язання 687 506
Поточні зобов`язання 294 220
Чистий прибуток (збиток) - 1295 -1774
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5192460 5192460
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець року (осіб) 22 25

до уваги акціонерів! Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: 01235047.smida.gov.ua З документами щодо питань 
порядку денного Зборів акціонери можуть ознайомитися за місцезнахо-
дженням Товариства в робочі дні: понеділок — четвер, робочий час: з 9.00 
до 16.00 в адміністративному корпусі кабінет № 5. Відповідальною особою 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової 
ради Ларіна А.В. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до порядку денного Зборів. Звертаємо увагу акціонерів, 
згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах 
можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною устано-
вою про обслуговування рахунку в цінних паперах. 

Довідки за телефоном: (0569) 59-08-32, 59-08-07 
Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«БУдІВЕЛЬНІ мАТЕРІАЛИ ТА БУдІВНИЦТВо»
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Наглядова рада ПрАТ «НЕСТ-ХАННЕР»
Запрошуємо Вас прийняти участь у щорічних загальних зборах акціоне-

рів ПрАТ «НЕСТ-ХАННЕР» (ЄДРПОУ 33308159), які відбудуться «28» квіт-
ня 2017 року о 10-00 год., за адресою: 01135, м. Київ, вулиця Златоустів-
ська, 11. 

Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення зборів у тому ж 
приміщенні з 9-30 до 9-55 год.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження звіту виконавчого органа Товариства про діяльність 

протягом 2016 року. 
4. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження звіту Наглядової ради. 
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження господарських договорів, укладених Товариством на 

протязі 2016 року.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
10. Затвердження повноважень виконавчого органу Товариства.
11. Про зміну найменування (повного та скороченого) Товариства, вне-

сення змін до статуту шляхом викладення у новій редакції, затвердження 
нової редакції статуту Товариства, уповноваження осіб на проведення дер-
жавної реєстрації внесення змін до установчих документів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в зборах, складений на 24:00 
годину 02 березня 2017 р. Ознайомлення з матеріалами можливо за адресою: 
м. Київ, вул. Златоустівська, 11 у робочі дні з 09-00 по 18-00 години. 

Для участі у зборах необхідно мати при собі: акціонерам — паспорт; 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену у відпо-
відності до вимог законодавства.

Телефон для довідок: (067) 500-53-01.
основні показники фінансово господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.):
Найменування показника Період

2016 2015
Усього активів 99720,5 98369,1
Основні засоби 7536,1 7663,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 26,6 22,8
Сумарна дебіторська заборгованість 13668,4 12806,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,3 9,8
Нерозподілений прибуток -108708,3 -81315,4
Власний капітал 8335,7 8335,7
Статутний капітал 93913,5 93913,5
Довгострокові зобов’язання 51224,9 45175,6
Поточні зобов’язання 54954,7 32259,7
Чистий прибуток (збиток) -18215,2 -19135,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 93913548 93913548
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

Голова Наглядової ради  Гаврюшин м.д. 

Шановний акціонере АТ «БРоТЕП-ЕКо»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОТЕП-ЕКО» (надалі — То-

вариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.
Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «БРОТЕП-ЕКО».
Місцезнаходження Товариства: 07400, Київська обл., м. Бровари, 

вул. Ярослава Мудрого, 88.
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 15.04.2017р.
Час початку річних загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день 

проведення річних загальних зборів акціонерів.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Київська обл., 

м. Бровари, вул. Ярослава мудрого, 88, 3-й поверх, конференц-зал.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-

гальних зборах акціонерів: з 10:30 до 10:55 години в день проведення річ-
них загальних зборів акціонерів.

Участь в річних загальних зборах акціонерів Товариства мають право 
приймати особи, які будуть внесені Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») 
до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах акціонерів, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення річних загальних зборів акціонерів (11.04.2017р.), або їх упо-
вноважені представники, з належним оформленням повноважень, відпо-
відно до чинного законодавства.

Для участі на річних загальних зборах акціонерів, акціонери при собі 
повинні мати документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів — 
довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодав-
ства України та документ, що посвідчує їх особу.

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

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 

директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 
2016р.

6. Основні напрямки діяльності Товариства на 2017р.
7. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) 

Товариства за 2016р.
8. Порядок покриття збитків Товариства за 2016р.
9. Про виплату дивідендів за 2016р.
10. Про участь Товариства в статутних капіталах інших юридичних 

осіб.
11. Про внесення змін до статуту Товариства та надання повноважень 

на його підписання.

12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвер-
дження їх в новій редакції.

13. Затвердження значних правочинів, які укладалися Товариством.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством до 15.04.2018р.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://20054481.smida.gov.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення, акціонери можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київ-
ська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 88, 3-й поверх, конференц-
зал, щоденно у робочі дні з 9:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) 
або безпосередньо перед початком річних загальних зборів акціонерів у 
місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами (документами) — Гришук Михайло Степанович (тел.: 
04594-6-28-79). Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповід-
ності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2015 та 2016рр. (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 24723,6 27909,7
Основні засоби 1572,9 1908,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 4725,7 5219,5
Сумарна дебіторська заборгованість 6771,6 6332,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 8647,8 10964,6
Нерозподілений прибуток 9732,2 13705,0
Власний капітал 23654,7 27627,5
Статутний капітал 1600,0 1600,0
Довгострокові зобов’язання 229,4 159,4
Поточні зобов’язання 267,0 2,7
Чистий прибуток (збиток) (272,8) 251,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
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) 34 41

Генеральний директор АТ «БРОТЕП-ЕКО»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БРоТЕП-ЕКо»
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЖЛК-УКРАїНА» 

(надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ 00445794, місцезнаходження: 
09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе,176, повідо-
мляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  
«21» квітня 2017 року о 15 год. 30 хв. за адресою: Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. Сквирське шосе,176, кабінет №2. Річні Загальні Збори То-
вариства проводяться за рішенням Наглядової Ради Товариства (Прото-
кол № 2 від 24.02.2017 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (упо-
вноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 14 год. 30 хв. до 
15 год. 15 хв.

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

Проект порядку денного:
1. Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної 

комісії.
2. Затвердження регламенту, порядку проведенні Річних загальних 

зборів та порядку голосування
3. Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
4. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності 

за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки діяльності Товари-

ства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 

2016 рік, напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік і збитків Товариства з ура-

хуванням вимог, передбачених законодавством.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії.
12. Припинення повноважень лічильної комісії

основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «ЖЛК-Україна»(тис. грн.)

Найменування показника звітний
період 
2016 р.

попередній 
період 
2015р.

Усього активів 31077 28704
Основні засоби 11419 10720
Довгострокові фінансові інвестиції 0 9
Запаси 9491 7023
Сумарна дебіторська заборгованість 8269 7873
Гроші та їх еквіваленти 215 182
Нерозподілений прибуток (15023) (10751)
Власний капітал (7778) (3506)
Статутний капітал 3078 3078
Довгострокові зобов’язання 109 109
Поточні зобов’язання 38746 32101
Чистий прибуток (збиток) (4255) (12517)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12310908 12310908
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) 324 346

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

Для участі у Річних загальних зборах акціонерам (представникам акці-
онерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціо-
нера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхід-
но мати документи, що підтверджують повноваження представника на 
участь у Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином.

З підготовленими документами (матеріалами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціоне-
ри Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день (з понеділка по 
п’ятницю) в робочий час з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за місцезнахо-
дженням Товариства: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквир-
ське шосе,176, кабінет №2, а в день проведення Річних Загальних зборів 
акціонерів, — за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріа-
лами), — заступник генерального директора з правового та кадрового за-
безпечення Добрівська А.В. Телефон для довідок: (04563) 6-04-14

Наглядова рада Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«IНВЕСТИЦIйНА ФIНАНСоВА КомПАНIЯ

«АРТ КАПIТАЛ»
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 для 

опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ», 
33308667м. Київ , Солом’янський, 03151, м. Київ, вул. Народного ополчен-
ня, 1 (044) 490-51-86,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.03.2017

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПАТ "УКРАїНСЬКИй 
НАУКоВо-доСЛІдНИй 
ІНСТИТУТ ВоГНЕТРИВІВ 
імені А.С. БЕРЕЖНоГо" 

2. Код за ЄДРПОУ 00190503
3. Місцезнаходження 61024 м. Харків Гуданова, 18
4. Міжміський код, телефон та факс 057 7003440 057 7142945
5. Електронна поштова адреса ukrniio@kharkov.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ukrniio.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів
N 
з/п 

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочи-

ну (тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 

звітност 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або 

послуг, що є предметом 
правочину, до вартості 

активів емітента за 
даними останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 09.03.2017 1685,46 10126 16,64487

Зміст інформації:
09.03.2017р. Наглядова рада ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» при-
йняла рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, вар-
тість якого знаходиться в межах 10–25 % вартості активів товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності, що становить 10126 тис.
грн., а саме, підписання договору № 842-2017 з ТОВ «ВКФ ПІВДЕННО-
СХІДНИЙ ПРОЕКТ» на створення та передачу науково-технічної продук-
ції на суму 1685460,00 грн з ПДВ (протокол засiдання Наглядової ради  
№ 12 вiд 09.03.2017р.). Ринкова вартість майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1685,46 тис. 
грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 10126 тис.грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 16,64487 %; Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбаче-
ні законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товари-
ства — відсутні.

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 мартиненко В.В.
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.09
(дата)
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ГАНЗА»
(код ЄДРПОУ 16283454) інформує про проведення чергових загальних 

зборів акціонерів 28.04.2017 року о 11:00 год. за місцезнаходженням Това-
риства: 04073, місто Київ, пр.-т. московський, 8, корп.1, кімн.211. Реє-
страція акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах, відповід-
но до переліку акціонерів складеного станом на 24.00 год. 24.04.2017 р., 
проводитиметься за місцем проведення загальних зборів з 10:00 год. до 
10:45 год. 28.04.2017 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря За-

гальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора Товариства за 2016 рік. Звіт Ревізора про перевірку 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення 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 проектом рішень щодо питань включених до проекту по-

рядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет 
на власному сайті Товариства www.hansa.ua. .Для участі в Зборах необхід-
но мати при собі посвідчення особи акціонера чи його представника; а для 
представників акціонерів-також довіреність на право представляти інтере-
си акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно вимог чинного зако-
нодавства. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підго-
товки до загальних зборів за вищевказаною адресою, з 10:00 год. до 
11:00 год. (в робочі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведен-

ня з 10:00 год., відповідальна особа Змієвська С. О. Телефон для довідок : 
(044) 501-03-33.

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

Найменування показника період
2016 р. 2015р.

Усього активів 40536 40639
Основні засоби ( залишкова вартість ) 0 241
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 66
Сумарна дебіторська заборгованість 29327 28807
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 481
Нерозподілений прибуток (75167) (76792)
Власний капітал (73148) (74773)
Статутний капітал 2019 2019
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 113684 115412
Чистий прибуток (збиток) 1625 (17770)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10770 10770
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 9

директор ПрАТ «Ганза»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЛІГоБУд» 
( код ЄДРПОУ 25273532) інформує про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів 28.04.2017 року о 15:00 год. за адресою: 04071, місто Київ, 
вул. Воздвиженська, 60, поверх 7, оф.1. Реєстрація акціонерів (представ-
ників акціонерів), які мають право на участь у загальних зборах, відповідно до 
переліку акціонерів складеному станом на 24 годину 24.04.2017р., проводи-
тиметься за місцем проведення загальних зборів о 14:30 год. 28.04.2017р.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря За-

гальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови Правління Товариства за 2016рік. Звіт Ревізора Товари-

ства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
Інформація з проектом рішень щодо питань включених до проекту поряд-

ку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет на влас-
ному сайті Товариства ligobud.com.ua. Для участі в Зборах необхідно мати при 
собі паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — 
відповідним чином оформлена довіреність. Ознайомлення з матеріалами під 
час підготовки до чергових загальних зборів відбувається в робочі дні за адре-
сою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 60, 7 поверх, за попереднім зверненням за 
телефоном (044) 462-57-44 та погодженням часу для ознайомлення.

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

Найменування показника період
2015р. 2016р.

Усього активів 11374 5756
Основні засоби ( залишкова вартість ) 8181 2744
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2863 2259
Сумарна дебіторська заборгованість 326 648
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 44
Нерозподілений прибуток 2731 472
Власний капітал 2997 738
Статутний капітал 266 266
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 8377 5018
Чистий прибуток (збиток) -977 -2259
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1065468 1065468
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) 62 42
Наглядова Рада ПрАТ «Лігобуд» 

Звертаємо Вашу увагу, відповідно до Закону України «Про депозитар-
ну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною 
установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного іме-
ні, має право на участь в Загальних зборах але його акції не враховуються 
при визначені кворуму і голосуванні.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХоЛдИН-
ГоВА КомПАНІЯ «УКРСПЕЦТЕХНІКА» (код ЄдРПоУ 23724999) 
інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів 28.04.2017року 
о 11:00 год. за за місцезнаходженням Товариства: 03022, м.Київ, вул. м.мак-
симовича 2, оф.1. Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які мають 
право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів складе-
ному станом на 24 годину 24.04.2017р., проводитиметься за місцем проведен-
ня загальних зборів з 10:00год. до 10:45год. 28.04.2017р. Порядок денний :

1. Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря За-
гальних зборів акціонерів.

2.Звіт Голови Правління Товариства за 2016рік. Звіт Ревізора Товари-
ства 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, перед-

бачених законом.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до про-

екту порядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтер-
нет на власному сайті Товариства http://ust.com.ua/. Для участі в Зборах необ-
хідно мати при собі посвідчення особи акціонера чи його представника; а для 
представників акціонерів-також довіреність на право представляти інтереси 
акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно вимог чинного законодав-
ства. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до 
загальних зборів за вищевказаною адресою, з 10:00 год. до 11:00год. (в робо-
чі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведення з 10:00 до 10:45 
год., відповідальна особа Рубан В.А. Телефон для довідок: (044) 257-99-22.

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

Найменування показника період
2015р 2016р

Усього активів 72300 86779
Основні засоби (залишкова вартість) 23463 20456
Довгострокові фінансові інвестиції 57 57
Запаси 25268 31797
Сумарна дебіторська заборгованість 14237 13504
Грошові кошти та їх еквіваленти 1967 10337
Нерозподілений прибуток (10801) (7923)
Власний капітал 18920 21798
Статутний капітал 557 557
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 53380 64981
Чистий прибуток (збиток) 1284 2982
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2228788 2228788
Чисельність працівників на кінець періоду 134 114

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну 
систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною 
установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного іме-
ні, має право на участь в Загальних зборах але його акції не враховуються 
при визначені кворуму і голосуванні.

Правління АТ «ХК «Укрспецтехніка»
Повідомлення опубліковане в в офіційному виданні НКЦПФР — газеті 
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ПАТ «Львівський ізоляторний завод» (місцезнаходження 79066, 
м. Львів, вул. Зелена, 301)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 26 квітня 2017 року за адресою м. Львів, вул. Б.Ли-
пинського, 60 а об 10 год.00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах 20.04.2017року о 24.00 год.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт та затвердження звіту Генерального директора про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та затвердження звіту Наглядової Ради про результати ді-

яльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії про результати ді-

яльності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2016 рік, ви-

значення порядку розподілу прибутків (покриття збитків, затверджен-
ня строку та порядку виплати дивідендів).

7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 
приватне, та найменування Товариства.

8. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 
шляхом викладення їх в новій редакції.

10. Обрання нового — персонального складу Наглядової ради То-
вариства.

11. Про переобрання Ревізійної комісії Товариства.
12. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчи-

нятися ПАТ «Львівський ізоляторний завод» протягом не більше як 
одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вар-
тості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повно-
важень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону 
України «Про акціонерні товариства». Схвалення та надання згоди на 
вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Початок реєстрації акціонерів о 9 год. 30 хв, закінчення реє-
страції о 10 год. 00 хв. Для реєстрації при собі необхідно мати пас-
порт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність оформлену у 
відповідності до вимог чинного законодавства України. Акціонери мо-
жуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за адресою 
місцезнаходження товариства та на веб-сайті товариства: www.liz.bfg.
lviv.ua. Довідки за тел. (032) 232-32-75.

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

Найменування показника Період
звітний 

-2016
попередній 

— 2015
Усього активів 18444,7 23590,4
Основні засоби 12885,2 13082,0
Довгострокові фінансові інвестиції ---------- ----------
Запаси 15,9 18,1
Сумарна дебіторська заборгованість 5541,9 9980,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,7 10,7
Нерозподілений прибуток ---------- ----------
Власний капітал 13809,7 13809,7
Статутний капітал 13900,0 13900,0
Довгострокові зобов`язання ---------- ----------
Поточні зобов`язання 17066,4 22521,7
Збиток 26331,4 26641,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 390 000 1 390 000
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду (шт.) 

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

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

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

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10 12

ПАТ «Львівський ізоляторний завод» 

ПАТ «ЛЬВІВСЬКИй ІЗоЛЯТоРНИй ЗАВод»

(код за ЄДРПОУ 14220580, місцезнаходження: вул. Одинцова, буд. 7 Б, 
м. Чернігів, 14030) повідомляє про проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів товариства 25 квітня 2017 року о 14:00 годині за адре-
сою вул. одинцова, буд. 7 Б, м. Чернігів, 14030 (приміщення ди-
рекції, каб. №1). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у 
зборах буде проводитись 25 квітня 2017 року з 12:30 до 13:45 за міс-
цем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера — також 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів): 
19 квітня 2017 року. 

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-
рів акціонерів: обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-
рів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, 
затвердження регламенту загальних зборів. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора за 2016 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 
2016 рік. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. 

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товари-
ства за 2016 рік.

6.Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності 
товариства в 2016 році.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представни-

ки можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Одинцова, буд. 7 Б, 
м. Чернігів, 14030 (приміщення дирекції, каб.№1) у робочі дні з 09:00 

до 12:00, довідки за тел.: (04622) 3-51-19. В день проведення зборів 
акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці 
проведення зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами: генеральний директор Домашенко Володимир Ва-
сильович. 

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

Найменування показника період
звітний
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 637,6 533,6
Основні засоби 11,6 32,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 78,8 73,4
Сумарна дебіторська заборгованість 115,5 52,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 334,9 273,3
Нерозподілений прибуток 0,1 - 107,1
Власний капітал 560,0 452,8
Статутний капітал 69,4 69,4
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 77,6 80,8
Чистий прибуток (збиток)  107,2 -107,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13890 13890
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

Генеральний директор ПрАТ «Шляхбуд»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ШЛЯХБУд»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «НИВА-ПЛюС»

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Нива-плюс» 
(надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ 14223494, місцезнаходження: 
16751, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Іваниця, вул. Леніна, буд. 39, 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 19 квітня 2017 року о 11.00 за адресою: 16751, Чернігівська 
обл., Ічнянський р-н, с. Іваниця, вул. Леніна, буд. 39 (актовий зал №1, 
2 поверх адмінбудівлі).

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори 
акціонерів, проводиться 19 квітня 2017 року з 10.00 до 10.50 за місцем про-
ведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах складається станом на 24 годину 12.04.2017 року.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів .
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення 
основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

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

6. Звіт Ревізора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків Товари-

ства за 2016 рік. 
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шля-

хом викладення його в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться 
повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його 
реєстрації.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення «Про Ревізора Това-

риства» шляхом викладення його в новій редакції.

13. Затвердження умов договору з Ревізором. Обрання особи, уповно-
важеної на підписання договору з Ревізором.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам — документ, який по-
свідчує особу, представникам акціонерів — додатково довіреність на право 
участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодав-
ством. З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитись, у робочі дні з 09:00 до 17:00 
(крім обідньої перерви з 12:00 до 13:00) та в день проведення зборів з 
08.00 до 10.50 в приміщенні приймальної кімнати на другому поверсі ад-
мінбудівлі за адресою: 16751, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Іваниця, 
вул. Леніна, буд. 39. Посадова особа, яка відповідальна за порядок озна-
йомлення з документами — Голова правління Щербина Борис Григорович. 
Телефон для довідок (04633)2-33-38. Інформація щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товари-
ства: www.niva-plus.pat.ua . 

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

Найменування показника Період
звітний
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 130423 105170
Основні засоби 51312 40441
Довгострокові фінансові інвестиції 10 10
Запаси 65319 50968
Сумарна дебіторська заборгованість 1379 3078
Грошові кошти та їх еквіваленти 554 251
Нерозподілений прибуток 112866 88332
Власний капітал 13595 13595
Статутний капітал 800 800
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3162 2443
Чистий прибуток (збиток) 24534 26273
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4000 4000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 262 285

Наглядова рада ПрАТ «Нива-плюс» 

Шановні акціонери!
Приватного акціонерного товариства «Спільне українсько-

словацьке підприємство з іноземними інвестиціями «УКАРБоН»
Приватне акціонерне товариство «Спільне українсько-словацьке під-

приємство з іноземними інвестиціями «УКАРБОН» (код ЄДРПОУ 
24729148, місцезнаходження: 01103, м.Київ, Залізничне шосе, буди-
нок 4) запрошує взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів, які 
відбудуться 14 квітня 2017 р. о 12 годині 00 хв. за адресою: 01103, 
м. Київ, Залізничне шосе, будинок 4, літера «Б».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24.00 10 квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 
14 квітня 2017 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. за місцем проведення 
зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, 
а уповноваженим представникам акціонерів — документи, які надають 
їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодав-
ства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть отримати інформацію та ознайомитися з докумен-
тами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «СП «УКАРБОН», за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 
будинок 4, літера «Б», у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 11.00 до 
13.00 Довідки за телефоном: +38-044-465-27-97.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття 

рішення за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-

ня за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік та при-

йняття рішення за результатами його розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
9. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Реорганізація ПрАТ «СП «УКАРБОН» шляхом перетворення у то-

вариство з обмеженою відповідальністю. Визначення порядку реоргані-
зації ПрАТ «СП «УКАРБОН».

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «СП «УКАРБоН» за 2016 р.

(тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 191  234
Основні засоби 165 211 
Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси 8  8
Сумарна дебіторська заборгованість 1  2
Грошові кошти та їх еквіваленти 6  6
Нерозподілений прибуток -  -
Власний капітал -1250  — 1089
Статутний капітал 361  361
Довгострокові зобов’язання -  -
Поточні зобов’язання 1441 1323 
Чистий прибуток (збиток) -1919 - 1758 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 322 322 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- - 

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1  1

Генеральний директор ПрАТ «Спільне 
українсько-словацьке підприємство 
з іноземними інвестиціями «УКАРБоН»  Ткачук І.П. 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СПІЛЬНЕ УКРАїНСЬКо-СЛоВАЦЬКЕ 
ПІдПРИЄмСТВо З ІНоЗЕмНИмИ ІНВЕСТИЦІЯмИ «УКАРБоН»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «НАУКоВо-ВИРоБНИЧЕ 

ПІдПРИЄмСТВо «РАдІй» 
Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство 

«Радій» (код ЄДРПОУ 14312430, місцезнаходження: 25009, м. Кіровоград, 
вул. Героїв Сталінграда, 29), надалі — Товариство, повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2017 
року за адресою: м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29, будинок куль-
тури Товариства, актовий зал №1.

Початок зборів о 10:00 годині. Реєстрація учасників для участі у загаль-
них зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 8:30 до 
9:40 години відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним де-
позитарієм України станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший 
документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів — паспорт та 
довіреність, оформлену згідно вимогам чинного законодавства України. 

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2016 рік та основні на-

прямки роботи на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 

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

5. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків. 

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

2016 році.
8. Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення.

9. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з чле-

нами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з ними.

12. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства
13. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту 

в новій редакції.
15. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Акціонери можуть попередньо ознайомитися з матеріалами, необхід-

ними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у 
робочі дні з 9:00 до 16:00, кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративно-
го будинку за адресою місцезнаходження Товариства: м. Кіровоград, 
вул. Героїв Сталінграда, 29. Посадова особа, відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами — секретар наглядової 
ради Радіонова Т.А. 

Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://radiy.com.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «НВП «Радій» 

Найменування показника Період
попередній 

2015 р.
звітний 
2016 р.

Усього активів (тис. грн.) 577 858 771 127
Основні засоби (тис. грн.) 71 459 78 427
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.) 12 301 12 935
Запаси (тис. грн.) 151 082 166 713
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.) 210 624 332 229
Статутний капітал (тис. грн.) 29 610 29 610
Поточні зобов’язання (тис. грн.) 253 814 461 258
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.) 3 325 - 14 175
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 640 000 5 640 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

945 987

Наглядова рада ПАТ « НВП «Радій»

Чергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНоГо АКЦІо-
НЕРНоГо ТоВАРИСТВА «СІЛЬСЬКоГоПодАР-
СЬКЕ ПІдПРИЄмСТВо «ТУРБІВСЬКЕ» (місцезнахо-
дження: 22513, Вiнницька обл., Липовецький р-н, смт. Турбів,вул. Миру, 147; 
код ЄДРПОУ 00385632) відбудуться 15 квітня 2017 року о 08:00 годині 
за адресою: 22513, Вiнницька обл., Липовецький р-н, смт.  Турбів,вул. 
миру, 147, приміщення будинку культури, актовий зал №1. Реєстрація 
акціонерів та їх представників з 07:45 до 08:00 год. за місцем проведення 
загальних зборів на підставі документів, що посвідчують особу. Особам, 
які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформле-
ний відповідно до чинного законодавства України. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах - 11  квіт-
ня 2017  року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування, включених до 
проекту порядку денного: 1.Обрання членів лічильної комісії загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «Турбівське» (далі – Товариство), прийняття 
рішення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку 
проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товари-
ства. 3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 р.та перспективи діяльності на 2017 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. 4. 
Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та висновків Ревізійної комісії.5. Звіт Наглядової ради за 
2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р. 
7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 
2016 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2017 рік. Про 
порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2016 р. 8.  При-
йняття рішення про припинення повноважень голови та членів Нагля-
дової ради. 9.Прийняття рішення про припинення повноважень голови 
та членів Ревізійної комісії. 10.Обрання членів Наглядової ради Това-
риства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради. 
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов 
договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії. 
12. Про порядок списання основних засобів Товариства. 13. Про поря-
док реалізації основних засобів Товариства. 

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом ма-
ють можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку 
денного, під час підготовки до загальних зборів з 13 березня 2017 року, в 
робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 12.00 за адресою місцезна-
ходження товариства: Вiнницька обл., Липовецький р-н, смт. Турбів,вул.
Миру, 147, кабінет «бухгалтерія». Посадова особа товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бідняк Н.Ю. 
Телефон для довідок: (04358) 4-23-51.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за 
адресою http://turbivske.com.ua. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)

Найменування показника період
За 2016 рік За 2015 рік

Усього активів 8239 4928
Основні засоби 3962 531
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3752 3637
Сумарна дебіторська заборгованість 25 54
Грошові кошти та їх еквіваленти 294 405
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 7831 3778
Статутний капітал 61 61
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 246 1309
Чистий прибуток (збиток) 44 17
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6078957 6078957
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

62 48

Наглядова рада ПАТ Підтверджую достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні: директор ПАТ «Турбівське» Дмитрук В.М. 
10.03.2017 р. 
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(код за ЄДРПОУ: 01033390, місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., 
м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56)

повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за рішенням Наглядової ради Товариства:

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 19 квітня 2017 р. о 11-00 го-
дині за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський 
шлях, 56, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів — 13 квітня 2017р.

Проект порядку денного:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 

комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, 
строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комі-
сії Товариства.

2. Звіт Директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 
за 2016р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017р.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2016 рік.

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності за 2016р.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
6. 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 «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІ-
ЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

7. 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.

8. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску ак-
цій у зв’язку зі зміною найменування Товариства.

9. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні 
збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову 
раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Директора 
Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

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

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2016р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 14883 17940
Основні засоби 5607 5423
Довгострокові фінансові інвестиції 1033 1033
Запаси 4355 5810
Сумарна дебіторська заборгованість 3268 4572
Грошові кошти та їх еквіваленти 531 388
Нерозподілений прибуток 461 389
Власний капітал 4053 4053
Статутний капітал 843 843
Довгострокові зобов’язання 141 294
Поточні зобов’язання 9174 12150
Чистий прибуток 72 263
Середньорічна кількість акцій (шт.) 295792 295792
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 121 117

Реєстрація учасників Річних Загальних зборів акціонерів буде здійсню-
ватися 19 квітня 2017р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. за адресою:16600, 
Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56, другий поверх, акто-
вий зал.

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах 
акціонерів повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу; для уповноважених осіб — паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів 
акціонерів:

- до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів — за місцезна-
ходженням ПАТ «НОМЗ»: 16600, Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носів-
ський шлях, 56, актовий зал.

- у день проведення Річних Загальних зборів акціонерів: за місцем їх 
проведення 16600, Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56, 
актовий зал. другий поверх, актовий зал. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами: Аушев С.М. Довідки за тел./факс: (03641)5- 17-04.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акці-
онерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, 
за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56, 
Наглядова рада.

Адреса веб-сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НОМЗ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного 
з питань, включених до проекту порядку денного: http://nomz.com.ua.

Наглядова рада ПАТ «НомЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НІЖИНСЬКИй доСЛІдНо-мЕХАНІЧНИй ЗАВод»

до відома акціонерів ПАТ «дікергофф Цемент Україна»
В доповнення до повідомлення про проведення річних загальних 

зборів публічного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Украї-
на», надрукованого у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 31від 
15 лютого 2015 року, на виконання рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року за № 2826 «Про 
затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів»(редакція від 26.02.2017 р.), ПАТ «Дікергофф Цемент Украї-
на» публікує інформацію про основні показники фінансово — госпо-
дарської діяльності товариства за 2016 рік: тис. грн.

Найменування показника Період
звітний 

(2016 рік)
попередній 

(2015 рік)
Усього активів 2 160 406 63 155
Основні засоби 1 038 814 7 634
Довгострокові фінансові інвестиції 28 -
Запаси 503 472 120
Сумарна дебіторська заборгованість 93 706 2 954
Грошові кошти та їх еквіваленти 148 903 50 667
Нерозподілений прибуток 1 125 314 1 605
Власний капітал 1 018 816 1 327
Статутний капітал 7 914 278

Довгострокові зобов’язання 2 695 255 979
Поточні зобов’язання 483 967  18 406
Чистий прибуток (збиток) -80829 -14822
Середньорічна кількість акцій (шт.) 158 347 440 5 550 720
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 380 35

ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» повідомляє про зміну проекту 
рішення з Питання № 8проекту порядку денного «Про розподіл при-
бутку і збитків Товариства за 2016 рік». 

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:
8.1. Затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих То-

вариством в 2016 році: 
Збитки, отримані Товариством у 2016 році, покрити за рахунок при-

бутків майбутніх періодів. 
8.2. Дивіденди акціонерам Товариства за результатами 

фінансово-господарської діяльності за 2016 рік не нараховувати і не 
виплачувати.

Наглядова ради ПАТ «дікергофф Цемент Україна»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «дІКЕРГоФФ ЦЕмЕНТ УКРАїНА»
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ШАНоВНИй АКЦІоНЕРЕ!
Чергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕР-

НоГо ТоВАРИСТВА «СТРИйСЬКИй ХЛІБоКомБІ-
НАТ», код ЄДРПОУ 23976347, місцезнаходження: 82462, Україна, Львів-
ська область, Стрийський район, с.Слобідка, вул.Колеси, 4 (далі- Товариство), 
відбудуться 20.04.2017р. о 11:00 за адресою: 82462, Україна, Львівська 
область, Стрийський район, с.Слобідка, вул.Колеси, 4, актовий зал . 
Реєстрація акціонерів буде проводитись 20.04.2017р. за місцем проведен-
ня зборів з 09:00 до 10:30. Для реєстрації аціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на 
право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства. Пере-
лік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається 
станом на 24.00 год. 13.04.2017р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛюЧЕНИХ до ПРоЕКТУ ПоРЯдКУ дЕННоГо:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2016р. та основні напрямки діяльності на 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016р. та його за-

твердження.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р. та його затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2016 рік
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на при-

ватне та зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції.
11. Про припинення дії чинної редакції Положень: «Про загальні збори акці-

онерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комі-
сію» Публічного акціонерного товариства «Стрийський хлібокомбінат».

12. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів», 
«Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» 
Приватного акціонерного товариства «Стрийський хлібокомбінат».

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора, чин-
ного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними 
з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 10.00 
год. до 16.00 год, за місцезнаходженням Товариства, актовий зал товари-
ства, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– заступник директора по кадрах та режиму Гаврилов Віталій Васильович. 
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до по-
рядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті 
Товариства за адресою: www.stryjhlib.com.ua

довідки за телефоном: +38(03245) 5-25-53
оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Стрийський 
хлібокомбінат» (тис..грн)

Найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 3965 4049
Основні засоби 2818 2582
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 135 333
Сумарна дебіторська заборгованість 756 926
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 78
Нерозподілений прибуток -28 -67
Власний капітал 2224 2252
Статутний капітал 1481 1481
Довгострокові зобов’язання 933 279
Поточні зобов’язання 808 1518
Чистий прибуток (збиток) -28 -67
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5923646 5923646
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 42 39

Наглядова рада Товариства.

СІЛЬСЬКоГоСПодАРСЬКЕ ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «моїВСЬКЕ»

( Код за ЄдРПоУ 00385566 )
повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 

2017 року о 10-й годині за адресою : 24123 Україна, Вінницька 
обл., Чернівецький р-н, с. Борівка, пров. Перемоги 26/2 Зал засі-
дань.

Реєстрація учасників з 8.30 до 9-30 за адресою проведення 
зборів акціонерів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах 19 квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, 
для представника акціонера крім паспорта — доручення на право 
участі в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодав-
ством України. Відповідно до ст. 39 Закону України « Про акціонерні 
товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість 
ознайомитися з матеріалами порядку денного зборів за адресою : 
24123, Україна, Вінницька область, Чернівецький район, с. Борівка, 
вул. Перемоги, буд. 26/2

Тел. для довідок — 4357-34-3-36 факс 04357 34368
Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій 

формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше 
як за 30 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

ПоРЯдоК дЕННИй
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів.
2. Затвердження голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи зборів. 
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності у 2016 році. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 
рік. Затвердження річного звіту Товариства.

5. Звіт наглядової Ради Товариства. Затвердження звіту
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства. Затвердження 

звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 р. 
8. Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного акці-

онерного товариства на приватне акціонерне товариство.
9. Прийняття рішення про зміну найменування товариства з сіль-

ськогосподарського публічного акціонерного товариства на сільсько-
господарське приватне акціонерне товариство «Моївське»

10. Викладення Статуту товариства у новій редакції.
11. Затвердження внутрішніх положень Товариства «Про загальні 

збори акціонерів», «Про Наглядову раду», Про ревізійну комісію», 
«Про правління»

12. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
13. Відкликання та орання ревізійної комісії Товариства.
14. Відкликання та обрання складу (членів) виконавчого органу 

Товариства. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік.

Найменування показника  Період
 2016 рік, 
тис. грн.

 2015 рік, 
тис. грн.

Усього активів 1390,0 1325,0
Основні засоби 85,1 94,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 338,0 556,6
Сумарна дебіторська заборгованість 1,0 1,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 59,5 68,6
Нерозподілений прибуток 19,8 29,0
Власний капітал 1304,7 1284,9
Статутний капітал 68,0 68,0
Довгострокові зобов»язання 15,6 15,6
Поточні зобов»язання 70,0 24,5
Чистий прибуток ( збиток) 19,8 29,0
Середньорічна кількість акцій, штук 2275198 2275198
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду, шт

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

9 9

Голова правління
СПАТ «моївське»  Ярощук В.В.
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Приватне акціонерне товариство «Чумак»
Україна, Херсонська область, м. Каховка, вул. Козацька 3, 

код ЄДРПОУ 24106105
повідомляє

про скликання Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧУМАК» ( далі — «То-
вариство»), які відбудуться 21 квітня 2017 року за адресою: Україна, Хер-
сонська область, м. Каховка, вул. Козацька, 3, другий поверх офісу.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах триватиме з 11.30 год. до 
11.55 год. за місцем проведення Зборів.

Початок Зборів — 12.00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах — 14 квітня 2017 року.
Проект порядку денного:

1) Обрання голови та членів Лічильної комісії загальних зборів акціоне-
рів Товариства. 

2) Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 
3) Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році. Прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4) Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

5) Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізора Товариства.

6) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
8) Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9) Внесення змін до статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у 

відповідність з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та затвердження 
статуту Товариства в новій редакції.

10) Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та за-

твердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
11) Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товари-

ства.
12) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13) Обрання голови Наглядової ради Товариства.
14) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

15) Обрання Ревізора Товариства.
Пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного Зборів можуть бути 

надіслані на адресу ПрАТ «ЧУМАК». Пропозиції приймаються до 31 берез-
ня 2017 року включно, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — 
до 13 квітня 2017 року включно.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує 
їх особу, а представники — документ, що посвідчує їх особу, і довіреність.

З документами, що стосуються питань порядку денного, акціонери можуть 
ознайомитися під час підготовки до проведення Зборів за адресою: Херсон-
ська область, місто Каховка, вул. Козацька,3, другий поверх офісу, за місцез-
находженням ПрАТ «Чумак», звернувшись до Генерального директора ПрАТ 
«Чумак» Шевченка Костянтина Петровича у робочі дні з 10 до 16 години. 

Довідки за телефоном (0552) 44-85-00
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного Зборів, розміщена на сайті Товариства www.
chumak.com

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Чумак»

(тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний 
2016

попередній
2015

Усього активів 713702 689132

Місцезнаходження: 09107, Україна, Київська область, м. Біла Церква, 
вул. Павліченко, 27 код за (ЄДРПОУ 01354065) повідомляє про те, що 
21 квітня 2017 року о 13:00 за адресою: м. Біла Церква, вулиця, 27, 
Торгово-офісний центр «WHITE PLAZA», третій поверх (адміністративне 
приміщення) відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

ПоРЯдоК дЕННИй:
1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства 

та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних 

зборів Товариства.
3.Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за на-
слідками їх розгляду.

4.Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду.

5.Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної 
комісії Товариства 2016 рік.

6.Затвердження річних звітів Товариства за 2016 рік.
7.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8.Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльнос-

ті Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних диві-
дендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до 
результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

9.Затвердження договору купівлі-продажу майнових прав.
10.Надання згоди на передачу в оренду належного товариству нерухо-

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 259 -
Основні засоби 4448 2362
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси - 2
Сумарна дебіторська заборгованість 5330 1412
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 151
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1810 745
Власний капітал 177 177
Статутний капітал 359 359
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 7509 2975

Чистий прибуток (збиток) 1065 375
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) 1 438 1 438
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 7 9

Перелік акціонерів ПрАТ «Білоцерківська пересувна механізована коло-
нна № 17», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товари-
ства, призначених на 21 квітня 2017 року, складається станом на 24 годину 
17 квітня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «Білоцерківська пересувна 
механізована колонна № 17», для здійснення персонального повідомлення 
про проведення 21 квітня 2017 року позачергових Загальних зборів Товари-
ства — 15 березня 2017 року. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійсню-
ватися Реєстраційною комісією ПрАТ «Білоцерківська пересувна механізо-
вана колонна № 17» 21 квітня 2017 року з 12:00 до 12:45 за місцем прове-
дення річних Загальних зборів Товариства: Україна, Київська область, м. 
Біла Церква, вулиця Павліченко, 27, Торгово-офісний центр «WHITE 
PLAZA», третій поверх (адміністративне приміщення).

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

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Біла Церква, вул. Павлі-
ченко, 27, Торгово-офісний центр «WHITE PLAZA», третій поверх (адміністра-
тивне приміщення) , у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00). В 
день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з докумен-
тами можливо у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадо-
ва особа ПрАТ «Білоцерківська пересувна механізована колонна № 17», відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова 
Наглядової ради Клячковська Наталія Миколаївна — 067-399-49-78.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або 
його уповноважений представник за відповідною довіреністю має зверну-
тися за адресою: Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Павлічен-
ко, 27, Торгово-офісний центр «WHITE PLAZA», третій поверх (адміністра-
тивне приміщення) із письмовою заявою на ім’я Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«БІЛоЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА мЕХАНІЗоВАНА КоЛоННА № 17»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЧУмАК»



№49, 14 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

Основні засоби 133548 137728
Довгострокові фінансові інвестиції 15 15
Запаси 291525 248123
Сумарна дебіторська заборгованість 235478 239727
Грошові кошти та їх еквіваленти 2635 944
Нерозподілений прибуток -1039446 -898547
Власний капітал -641939 -474357
Статутний капітал 349093 349093
Довгострокові зобов’язання 947029 782958
Поточні зобов’язання 403168 239727

Чистий прибуток (збиток) -167582 -336602
Середньорічна кількість акцій 34 909 256 34 909 256
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)

666 795

Наглядова рада ПрАТ «Чумак»

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 

ТоВАРИСТВо «ІСКРА»
2. Код за ЄДРПОУ: 00214244
3. Місцезнаходження: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 245-43-06, (032) 245-43-20
5. Електронна поштова адреса: office@iskra.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.iskra.bfg.lviv.ua
7. Вид особливої інформації: відомості щодо порушення справи про 

банкрутство емітента.
II. Текст повідомлення

Господарським судом Львiвської областi 09.03.2017р. винесена ухвала 
про порушення провадження у справi про банкрутство Публiчного 

акцiонерного товариства «Iскра» за заявою кредитора — Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Львiвський завод РЕМА» (79019, м.Львiв, вул.
Заводська, 31). Справа про порушення провадження у справi про банкрут-
ство № 914/ 355/17 розглядається Господарським судом Львiвської областi. 
Причинами порушення провадження у справi про банкрутство ПАТ «Iскра» є 
невиконання рiшення Господарського суду Львiвської областi вiд 15.03.2016р. 
у справi №914/3200/15. Загальна сума вимог iнiцiюючого кредитора стано-
вить 1 831 200,26 грн. Ухвалою Господарського суду Львiвської областi про 
порушення провадження у справi про банкрутство вiд 09.03.2017р. призна-
чено арбiтражного керуючого ПАТ «Iскра» Кирика Вiктора Кириловича, що 
проживає за адресою: 02121, м.Київ, вул.Вербицького, буд.28, кв.127. Дата 
проведення пiдготовчого засiдання суду 09.03.2017р. 

ІІІ. 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 ПАТ «Іскра» _____________  м. А. Костів 

13.03.2017р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ШоСТКИНСЬКЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ 

ПІдПРИЄмСТВо 15962»
(код ЄдРПоУ 23996290, місцезнаходження:  

41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1)
(надалі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 

зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «20» квітня 2017 року о 
10 годині 00 хвилин за адресою: 41100, Сумська обл., м. Шостка,  
вул. Гагаріна, 1 (актовий зал №1). Реєстрація акціонерів (їх представни-
ків) для участі у річних загальних зборах відбудеться «20» квітня 2017 року 
з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24-00 годину «13» квіт-
ня 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):
Про обрання лічильної комісії Товариства.1. 
Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това-2. 

риства.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.3. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.4. 
Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 5. 

наслідками його розгляду.
Звіт генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рі-6. 

шення за наслідками його розгляду.
Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 7. 

наслідками його розгляду.
Про зміну типу Товариства.8. 
Про зміну найменування Товариства.9. 
Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 10. 

в новій редакції.
Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів То-11. 

вариства шляхом викладення його в новій редакції.
Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства 12. 

шляхом викладення його в новій редакції.
Про внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства 13. 

шляхом викладення його в новій редакції.
Про внесення змін до Положення про генерального директора Това-14. 

риства шляхом викладення його в новій редакції.
Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради То-15. 

вариства.
Про обрання членів наглядової ради Товариства. 16. 
Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 17. 

членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також об-

рання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених догово-
рів з членами наглядової ради Товариства.

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів То-18. 
вариства.

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

Найменуванняпоказника період 
звітний 
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 10034 4439
Основні засоби 1215 1242
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7228 2512
Сумарна дебіторська заборгованість 1523 601
Грошові кошти та їх еквіваленти 68 78
Нерозподілений прибуток 288 287
Власний капітал 1393 1392
Статутний капітал 1105 1105
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 8641 3047
Чистий прибуток (збиток) 1 -6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4420000 4420000
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

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначе-
ного проекту порядку денного: http://23996290.emitents.org/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних збо-
рів акціонерів Товариства до дати проведення річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або 
через своїх представників, повноваження яких належних чином підтвердже-
ні, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань проекту порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань 
проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні 
(крім суботи та неділі) з 10-00 години до 12-00 години, (а в день проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства без подання письмового за-
питу — також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними 
документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій фор-
мі в бухгалтерії Товариства (кабінет №5). У письмовому запиті акціонера 
обов'язково зазначаються найменування акціонера — юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по-батькові акціонера — фізичної особи, кількість (тип) на-
лежних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реє-
стру). Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами генеральний директор Товариства — Босенко Микола Семе-
нович, телефони для довідок — (05449) 2-14-98, 2-05-74.

Наглядова рада Товариства



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49, 14 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

Річна інформація емітента за 2016 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, теле-

фон емітента: ВIдКРИТЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЗАВод ЕКСПРЕС», 23535369, 03035, Київ, Механiзаторiв, б.10 
(044) 248-86-22. 2. Дата розкриття тексту річної інформації у інформацій-
ній базі даних Комісії: 14.03.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: 
http://emitent.tetra-studio.com.ua/expres. 4. Інформація про загальні збори: 
10.04.2016. кворум — 95.95%. На зборах були розглянутi всi питання по-
рядку денного та по кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення.  
5. ТОВ «АК «Зеллер», код за ЄДРПОУ 31867227.

основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період 
попередній звітний

Усього активів 495.2 1339.3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 234.3 1037.6
Запаси 10.8 46.1
Сумарна дебіторська заборгованість 239,9 211,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.6 0.9
Власний капітал -553.6 -1029.6
Статутний капітал 357.4 357.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1040.8 -1516.8
Поточні зобов’язання 1048.8 2368.9
Чистий прибуток (збиток) -57.6 -476.0

ПРАТ «ЖИТомИР — АВТо»
Доповнення до повідомлення про проведення річних загальних 

зборів акціонерів ПРАТ «ЖИТОМИР — АВТО»,призначених на 14 квіт-
ня 2017 року об 11.00 годині.

ПРАТ «ЖИТОМИР-АВТО», ідентифікаційний код — 03112857, міс-
цезнаходження якого: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомир-

ський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, повідомляє адресу власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
www.zhytomir-avto.ukravto.ua.

Генеральний директор  о.В.деркач

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТАРТ» 

Публічне акціонерне товариство «СТАРТ» (надалі по тексту Товари-
ство), місцезнаходження якого: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, буди-
нок 8, повідомляє про зміни в проекті порядку денного чергових загальних 
зборів, що відбудуться 25 березня 2017 року о б 11.00:

п. 15 викласти в такій редакції — Про надання згоди на вчинення Това-
риством значного правочину, про надання повноважень Директору Това-
риства.

п.16 — Про надання згоди на вчинення Товариством значного право-
чину із заінтересованістю, про надання повноважень Директору Товари-
ства.

Річна інформація емітента 
 за 2016 р.

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Торгова Слобода», 
32070346м. Київ , немає, 02660, 
Київ, Колекторна, 44 
044-5766102,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

14.03.2016

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/ts

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТоРГоВА СЛоБодА»

Річна інформація емітента  
за 2016 р.

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

ПрАТ «СПЕЦТЕХСЕРВIС», 
31450441, 
08300, м. Бориспiль,
 Iндустрiальна, 5, 
(044) 451-74-66

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

14.03.2017

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/cts

ПРАТ «СПЕЦТЕХСЕРВIС»

ПРАТ «АГРоПРомИСЛоВА ГРУПА»
Річна інформація емітента за 2016 р.

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

ПрАТ «АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА», 
31246405м. Київ , Деснянський,
02217, м.Київ, 
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 17, K.169 
044-524-81-85,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

14.03.2017

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/apg

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АРКАдА»

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 (для опублікування в 
офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «АРКАДА», 20079914, пр-т 40-річчя Жовтня, буд. 50, 
м. Київ, Голосіївський р-н, Київська область, 03039, Україна,  
(044) 502-33-35; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 14.03.2017;  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.arcada.com.ua/infot/infopage.html

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ГоТЕЛЬНИй КомПЛЕКС 

 «БРАТИСЛАВА»
Річна інформація емітента за 2016 р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
«БРАТИСЛАВА», 04820622, 02192, 
Київ, Андрiя Малишка, буд.1, (044) 
537-39-79

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

14.03.2017

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
bratislava
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«дАВЕНТо-УКРАїНА» 

(надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: 01103, 
місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, повідомляє про проведення 
чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 14 квітня 
2017 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, Залізничне 
шосе, будинок 57, ІІІ поверх, офіс 72. Реєстрація акціонерів (їх 
представників) буде здійснюватись в день проведення загальних збо-
рів за адресою їх проведення з 10.00 години до 10.50 години. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах акціонерів Товариства — 10 квітня 2017 року. Для участі у чер-
гових загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що по-
свідчує особу акціонера, представнику акціонера — довіреність на 
участь у чергових загальних зборах 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 на-

слідками розгляду річного звіту Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішен-

ня 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 

укладатись з членами Наглядової ради Товариства.
Веб-сайт Товариства, на якому розміщена інформація про чергові 

загальні збори акціонерів — http://davento.org.
Пропозиції від акціонерів до порядку денного чергових загальних 

зборів акціонерів будуть прийматись Виконавчим органом Товари-
ства за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 11.00 години до 
15.00 години не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів на посади в Наглядову раду — не пізніше 
ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денно-
го чергових Загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за міс-
цезнаходженням Товариства в робочі дні з 11.00 години до 15.00 го-
дини (ІІІ поверх, кабінет 23), починаючи з 14 березня 2017 року. 
Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами 
стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів є Ге-
неральний директор Товариства Штейнас Роман Борисович (теле-
фон для довідок 044-206-70-95).
У відповідності до чинного законодавства наводимо показники 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 

2016
Попередній 

2015
Усього активів 5541,8 5461,8
Основні засоби 38,5 49,3
Довгострокові фінансові інвестиції 5084,6 5000,0
Запаси 2,0 -
Сумарна дебіторська заборгованість 136,7 304,8
Грошові кошти та еквіваленти 54,8 70,4
Нерозподілений прибуток 86,0 34,3
Власний капітал 5217,7 5166,0
Статутний капітал 5131,7 5131,7
Довгострокові зобов’язання 134,7 159,7
Поточні зобов’язання 189,4 136,1
Чистий прибуток (збиток) 51,7 27,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 526 900 20 526 900
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

23 14

З повагою,
Генеральний директор ПАТ «давенто-Україна» 

Штейнас Р.Б.

Шановний акціонер,
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБоПРИймАЛЬНЕ 

ПІдПРИЄмСТВо»
(код ЄДРПОУ 00952433) місцезнаходження Товариства — Хмель-

ницька обл., Чемеровецький р-н., смт. Закупна, вул. Центральна, 28) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 27 квітня 2017 року о 12. 00 годині, буде за адресою: Хмель-
ницька обл., Чемеровецький р-н., смт. Закупна, вул. Центральна, 28, 
актова зала адмінбудівлі. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися з 11.00 до 
11.55 години у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах 
акціонерам необхідно мати при реєстрації — паспорт; представникам ак-
ціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціо-
нерів на Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складається станом на 24.00 годину 21 квітня 2017 року.

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

вання на Загальних зборах Товариства.
2). Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
3). Про порядок проведення зборів.
4). Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік. 
5). Звіт Наглядової ради про результати роботи в 2016 році. 
6). Звіт та висновки Ревізора.
7). Затвердження річного звіту Товариства та порядку розподілу при-

бутку за 2016 рік. 
8). Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9). Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження 

умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

10). Про припинення повноважень Ревізора Товариства. 
11). Про обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-

правового договору, що укладається з Ревізором Товариства. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з 
Ревізором.

12). Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в 
новій редакції.

13). Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори Товари-
ства», «Про Наглядову раду Товариства», « Про Правління Товариства», 
«Про Ревізора Товариства» та затвердження їх в новій редакції.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень, щодо кожного з питань включених до проекту порядку ден-
ного http://zakypna.pat.ua/

основні показники фінансово — господарської діяльності
ПрАТ «Закупнянське ХПП» (тис.грн)

Найменування показників Період
Звітний Попередній 

Усього активів 23755 21935
Основні засоби 13655 11850
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3474 3325
Сумарна дебіторська заборгованість 2846 2178
Грошові кошти та інші еквіваленти 2502 3173
Нерозподілений прибуток 19666 17941
Власний капітал 22926 21201
Статутний капітал 948 948
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 829 734
Чистий прибуток (збиток) 1619 3780
Середньомісячна кількість акцій (шт) 3791600 3791600
Кількість власний акцій викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 66 78
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів.
Акціонери можуть надати пропозиції щодо порядку денного річних За-

гальних зборів акціонерів Наглядовій раді Товариства до 7 квітня 2017 року 
у письмовому вигляді на адресу: 31614. Україна, Хмельницька обл., Чеме-
ровецький р-н., смт. Закупне вул. Центральна,28. 

Акціонери, або їх представники можуть ознайомитись з документами 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезна-
ходженням підприємства у робочі дні з 9.00 до 16.00 години в кабінеті го-
лови правління. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Божик Л.М.. Телефон для довідок: (03859) 2-01-51.

Голова Наглядової ради
ПрАТ «Закупнянське ХПП»  м.В. Шаповал 
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додаток 3
Шановні панове !

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КРАСНоАРмІйСЬКА РЕАЛБАЗА»

(код за ЄДРПОУ 00957560
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбу-

дуться « 27 » квітня 2017 р. о 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Това-
риства: 85300, донецька область, м. Покровськ, вул. Залізнична, буд. 2 
кабінет голови правління у приміщенні адміністрації (із зазначенням 
номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери)

ПоРЯдоК дЕННИй:
1. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства у 2016 році та затвердження основних напрямки його 
діяльності у 2017 році.

2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Затвердження звіту ревізійної комісії про результати діяльності за 

2016 рік та ії висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку отриманого Товариством у 

2016 році. 
6. Про приведення найменування Товариства у відповідність до вимог 

ч.2 ст.10 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки».

7. Про приведення Статуту та діяльності Товариства у відповідність до 
вимог Закону Ук раїни «Про акціонерні товариства» згідно внесених змін 
до цього Закону станом на 01.01.2017р., та внесення змін до Статуту То-
вариства (шляхом затвердження його нової редакції)

8. Про затвердження Положень «Про загальні збори акціонерів», «Про 
Нагля дову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію (ревізора)» 

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
12. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових догово-

рів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмі-
ру їх винаго роди.

13. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
з членами Наглядової ради

14. Про обрання Ревізора Товариства.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 10 год. 00 хв. до  

10 год. 45 хв. за місцем проведення Зборів. 
Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, 

представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену належним 
чином.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів 
не пізніше як за 30 днів до їх скликання в письмовому виді на ім'я Голови 
Правління Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах 25.02.2017 р.

Ознайомлення з документами, які пов’язані із порядком денним може 
бути здійснено за 5 днів до початку Зборів за місцезнаходженням Товари-
ства за письмовою вимогою акціонера або його представника.

Довідки за телефоном: (050) 887-23-25

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ ФІНАНСоВо-ГоСПодАРСЬКої 
дІЯЛЬНоСТІ ПІдПРИЄмСТВА

(ТИС. ГРН.)
Найменування показника Період

звітний
(2016 р.)

попередній
(2015 р.)

Усього активів 4784,8 3582,6
Основні засоби 346,6 345,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 518,5 460,8
Сумарна дебіторська заборгованість 307,4 164,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 3612,3 2612,0
Нерозподілений прибуток 3108,5 2105,5
Власний капітал 4448,2 3445,2
Статутний капітал 861,0 861,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 336,6 137,4
Чистий прибуток (збиток) 1003,0 365,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3444108 3444108
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 24

Наглядова рада ПРАТ «КРАСНоАРмІйСЬКА РЕАЛБАЗА»

ПоВІдомЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «СТРАХоВА КомПАНІЯ 

«мЕГА — ПоЛІС»
(місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка 23, код 

ЄдРПоУ: 30860173) (надалі — «Товариство»)
18 квітня 2017 року о 15:00 відбудуться річні загальні збори акціоне-

рів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Мега-
Поліс» за адресою: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка 23, оф. 208.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів проводитиметься з 
14:00 до 15:00 18 квітня 2017 року за місцем проведення зборів.

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

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

1. Обрання голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів 
Товариства.

2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведен-
ня річних загальних зборів (регламенту зборів).

3. Розгляд звіту Генерального директора «Про підсумки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2016 рік» та його затвердження.

4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та його за-

твердження.
6. Затвердження висновків зовнішнього аудиту по річній звітності Това-

риства за 2016 рік. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних 

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

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  
www.mega-polis.biz

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних 
зборів до дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (03110, 
м. Київ, вул. Івана Клименка 23, оф.208) у робочі дні, робочий час — з 10:00 до 
17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення річних загальних 
зборів — також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — генеральний директор Товариства 
Бондар Олександр Вікторович. Телефон для довідок — 044 249-20-20.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвід-
чує особу, для представників акціонерів — документ, що посвідчує особу та 
довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах.

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ
ФІНАНСоВо-ГоСПодАРСЬКої дІЯЛЬНоСТІ

(тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 71622,2 72078,1
Основні засоби (залишкова вартість) 72,7 87,5
Довгострокові фінансові інвестиції 29599,8 35208,3
Запаси 74,7 55,1
Сумарна дебіторська заборгованість 21097,5 20857,3
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті 12098,4 13098,1
– в іноземній валюті 21,0 47,4
Нерозподілений прибуток 5959 19707,7
Власний капітал 48844,5 60576,4
Статутний (складений) капітал 12500,0 12500,0
Довгострокові зобов’язання 18801,3 9300,6
Поточні зобов’язання 3976,4 2201,10
Чистий прибуток (збиток) 1479,3 2016,6
Середньорічна кількість акцій, шт. 12500000 12500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 28 28

Генеральний директор
ПрАТ «СК «мега — Поліс»  о.В. Бондар
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(ідентифікаційний код юридичної особи 05390017)
Місцезнаходження: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська 

область
(далі за текстом — «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
(далі за текстом — «Загальні збори»)

19 квітня 2017 року за адресою: с. Рецюківщина (приміщення 
будинку культури зал № 1), драбівський район, Черкаська об-
ласть.

Початок Загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх 
представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 19 квітня 
2017 року з 10 год. 00 хв. по 10 год. 45 хв. за місцем проведення За-
гальних зборів.

Проект порядку денного: 
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту виконавчого органу.
6. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту Товариства в 

новій редакції
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради.
8. Обрання та припинення повноважень (відкликання) членів На-

глядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами На-
глядової ради.

9. Попереднє схвалення значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис. грн.) 
Найменування показника період

звітний 
(2016р.)

попередній 
(2015р.)

Усього активів 112972 89029

Основні засоби 3252 3592
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2980 10875
Сумарна дебіторська заборгованість 106430 71607
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 55
Нерозподілений прибуток 87986 57540
Власний капітал 101228 70850
Статутний капітал 1325 1325
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 11744 18179
Чистий прибуток (збиток) 30378 50209
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5299440 5299440
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) 37 37

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а 
саме: cherkasskiy.pat.ua.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що 
ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника 
акціонера — також документи, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у Загальних зборах.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, є 12 квітня 2017 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням 
Товариства: с. Рецюківщина (адміністративна будівля, перший по-
верх), Драбівський район, Черкаська область у робочі дні та у робочий 
час (з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00), а в день прове-
дення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є ди-
ректор Товариства — Журба Олександр Васильович.

довідки за телефоном: (04738) 92233.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЧЕРКАСЬКИй»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АРКАдА» (код за 
ЄдРПоУ: 20079914) повідомляє, що річні Загальні Збори акціоне-
рів ПрАТ «АРКАДА» (далі — «Товариство») відбудуться «18» квіт-
ня 2017 року, початок об 16 30 годині за адресою: Україна, 
03039, місто Київ, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 50, 
офіс 99.
Проект порядку денного (Перелік питань, що виносяться на 

голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних За-

гальних Зборів акціонерів Товариства: 1.1 Обрання Голови та чле-
нів лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товари-
ства; 1.2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства; 1.3. Затвердження регламенту річних За-
гальних Зборів акціонерів Товариства. 2. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Голови виконавчого органу (Генераль-
ного директора) та Ревізора Товариства: 2.1. Звіт Голови виконав-
чого органу (Генерального директора) про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році та його 
затвердження річними Загальними Зборами акціонерів Товари-
ства; 2.2. Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році та затвердження 
звіту і висновків Ревізора за результатами фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2016 році; 2.3. Затвердження річного звіту 
за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2016 році; 2.4. Затвердження порядку розподілу прибутку за ре-
зультатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2016 році. 3. Переобрання Ревізора Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «АРКАдА» (тис. грн.) /2016/2015 рр./:

Усього активів: 4789,6/4119,4; Основні засоби: 381,0/67,3; Дов-
гострокові фінансові інвестиції: 0/12,6; Запаси: 89,8/91,1; Сумарна 
дебіторська заборгованість: 401,9/502,5; Грошові кошти та їх екві-

валенти; 3760,9/3309,8; Нерозподілений прибуток: 4228,3/3510,1; 
Власний капітал:4230,7/3525,1; Статутний капітал: 1,9/1,9; Довго-
строкові зобов’язання: 0,0/0,0; Поточні зобов'язання: 530,9/593,6; 
Чистий прибуток (збиток): 1319,8/1671,9; Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 188/188; Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 0/0; Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду: 0,0/0,0; Чисельність працівників на кі-
нець періоду (осіб): 17/17. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у річних Загальних Зборах акціонерів Това-
риства — «11» квітня 2017 року. Реєстрація учасників річних За-
гальних Зборах акціонерів Товариства відбудеться з 16.00 до  
16.20 години за місцем проведення річних Загальних Зборів акці-
онерів Товариства. для реєстрації та участі у річних Загальних 
Зборах акціонерів Товариства акціонери повинні мати при 
собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а уповноважені 
особи акціонерів — документ, що посвідчує особу (паспорт) 
та довіреність від акціонера Товариства, оформлену відпо-
відно до чинного законодавства України. З інформацією щодо 
проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту поряд-
ку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, можна 
ознайомитися за адресою веб-сайту Товариства — http://www.
arcada.com.ua/infot/infopage.html; Акціонери можуть ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства за 
адресою: Україна, 03039, місто Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 
будинок 50, офіс 99 до дати проведення річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства — у робочі дні з 9 30 до 12 00 години, а у 
день проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товари-
ства — за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за озна-
йомлення — Ведучий спеціаліст Товариства Канівець Н.А. Теле-
фон для довідок: (044) 502-33-35.

Генеральний директор ПрАТ «АРКАдА»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«АРКАдА»
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до уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Артвайнері»!

Приватне акціонерне товариство «Артвайнері» (84500, Донецька 
область, м.Бахмут, вул. П.Лумумби, буд. 87, код ЄДРПОУ — 00412168) 
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Приват-
ного акціонерного товариства «Артвайнері» (далі Товариство), які від-
будуться «19» квітня 2017 року о 15:00 год. за адресою: донецька 
область, м. Бахмут, вул. П.Лумумби, будинок 87, адміністративна 
будівля ПрАТ «Артвайнері», конференц зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — «12» квітня 2017 року станом на 24 годину.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження робочого регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяль-

ність ПрАТ «Артвайнері» за 2016 рік та основні напрямки розвитку у 
2017 році.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансову звітність 

ПрАТ «Артвайнері» за 2016 рік.
7. Затвердження фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» за 2016 рік 

та основних напрямків розвитку у 2017 році.
8. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Артвайнері» за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері», які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначен-
ням характеру правочинів та їх граничної вартості.

10. Про призначення особи, якій надаються повноваження здійсни-

ти персональні повідомлення акціонерів про прийняті річними загаль-
ними зборами акціонерів ПрАТ «Артвайнері» рішення.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства 
відбудеться «19» квітня 2017 року з 13:00 до 14:45 за місцем проведен-
ня Зборів.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства при собі необ-
хідно мати: акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представника акціонерів — довіреність, оформлену згідно чинного за-
конодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження пред-
ставника та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвай-
нері» розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою http://
krimart.com/ru/presscenter/yearlyreport.html 

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів 
акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть озна-
йомитися в робочі дні, робочий час Товариства (з 8:30 до 17:30 год., 
обідня перерва — з 12:30 год. до 13:15 год.) за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. П.Лумумби, будинок 87, адміністративна будівля 
ПрАТ «Артвайнері», юридичний відділ.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, — Генеральний директор ПрАТ «Артвайнері» 
Гаркуша Олексій Юрійович.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Това-
риства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому 
вигляді Генеральному директору за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. П.Лумумби, будинок 87.

довідки за телефоном: (06274) 9-85-75.
Наглядова рада ПрАТ «Артвайнері»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВІЛЬШАН-
СЬКЕ РЕмоНТНо-ТРАНСПоРТНЕ ПІдПРИЄмСТВо»

(код ЄДРПОУ 00908840)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 19523, Черкаська область, Городищен-

ський район селище міського типу Вільшана, вул. Шевченка, будинок 258
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «15» квітня 2017 року о 

10:00 годині за адресою: 19523, Черкаська область, Городищенський район 
селище міського типу Вільшана, вул. Шевченка, будинок 258, кім.301.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «15» квітня 2017 року з 
9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: на 24:00 годину «11» квітня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Това-

риства у 2014-2016 роки та визначення основних напрямків діяльності Товари-
ства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014-2016 роки. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014-2016 роки, порядку 
розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розпо-
діл планових показників прибутку на 2017 рік.

7. Про зміну типу ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового 
найменування Товариства. 

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до 
вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Това-
риства у новій редакції.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10.Відкликання Ревізійної комісії Товариства
11. Відкликання Виконавчого органу Товариства .
12. Обрання Виконавчого органу товариства.
13. Відкликання Наглядової ради Товариства. 
14.Обрання Наглядової ради Товариства
Для участі в чергових загальних зборах акціонерам при собі мати пас-

порт, для представника акціонера крім паспорта — довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючо-
го законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документа-

ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адре-
сою: 19523, Черкаська область, Городищенський район селище міського типу 
Вільшана, вул. Шевченка, будинок 258 кім. 2 у робочі дні з 10-00 години до 
16-00 години, а також в день проведення зборів — у місці їх проведення з 9:00 
год. до 9:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами є директор Гадар Наталія Григорівна тел. 0(4734) 9-60-33.

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 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.

Телефон для довідок: 0 (4734) 9-60-33.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- 
http://vilshanske_rtp.emitents.net.ua/ua/

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

2016 2015 2014 2013
Усього активів 3209 3395 5085 5025
Основні засоби 2881 3071 3285 3480
Довгострокові фінансові інвестиції  309  309  309  309
Запаси  -  - 1297  636
Сумарна дебіторська заборгованість  14  8  194  600
Грошові кошти та їх еквіваленти  5  7  -  -
Нерозподілений прибуток  -  -  -  -
Власний капітал  755  1182  1825  2203
Статутний капітал  2200  2200  2200  2200
Довгострокові зобов’язання  -  -  -  -
Поточні зобов’язання  254  13  1060  622
Чистий прибуток (збиток)  -427  -643  -378  -19
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8800000 8800000 8800000 8800000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- - - -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- - - -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

 17  18  18  16

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АРТВАйНЕРІ»



№49, 14 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

21

додаткова інформація
основні показники фінансово-господарської діяльності

Приватного акціонерного товариства «Артвайнері» (тис.грн.):
Найменування показників період

звітний попередній
Усього активів 675 448 647 095
Основні засоби 145 967 163 077
Довгострокові фінансові інвестиції 6 256 6 256
Запаси 184 752 229 995
Сумарна дебіторська заборгованість 283 693 195 811
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 138 39 515
Нерозподілений прибуток 23 601 14 224
Власний капітал 278 061 268 684

Статутний капітал 46 978 46 978
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 397 387 378 411
Чистий прибуток (збиток) 9 377 7 660
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)

465 475

Наглядова рада ПрАТ «Артвайнері»

(Далі — ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140», Товариство, код 
за ЄДРПОУ 03119530, місцезнаходження: Україна, 19101, Черкаська об-
ласть, Монастирищенський район, місто Монастирище, вулиця Соборна, 
будинок 173)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «28» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин  (Далі — чер-
гові Загальні збори) за адресою: Україна, 19101, Черкаська область, мо-
настирищенський район, місто монастирище, вулиця Соборна, буди-
нок 173, адміністративне приміщення ПрАТ «моНАСТИРИЩЕНСЬКЕ 
АТП-17140», кабінет директора Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 
у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «28» квітня 2017 року з 
10:00 год. до 10:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах — 24.04.2017р. (станом на 24 годину)

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. 
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльнос-
ті на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

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

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

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

«моНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140» (тис. грн.)
Найменування показника період

2016 рік 2015 рік
Усього активів 2215 2066
Основні засоби 1545 1624
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 531 273
Сумарна дебіторська заборгованість 73 114
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 11
Нерозподілений прибуток -7259 -5545
Власний капітал -6719 -5005
Статутний капітал 173 173
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 8934 7071

Чистий прибуток (збиток) -1714 -1205
Середньорічна кількість акцій (шт.) 692000 692000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 50 60

Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства 
можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок — 
п’ятниця), робочий час (з 09:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19101, Черкаська область, 
Монастирищенський р-н, місто Монастирище, вул. Соборна, буд. 173, адмі-
ністративне приміщення ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140», кабі-
нет Директора Товариства, а в день проведення чергових Загальних збо-
рів — також у місці їх проведення з 09:00 год. до 11:00 год. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами —  Директор Товариства Перебора О.А.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: monatp17140.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 по-
рядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонова-
них питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів Товариства, а щодо  кандидатів до складу органів Товариства — не піз-
ніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій фор-
мі із зазначенням 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 належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Телефон для довідок: (04746) 2-15-43
 Наглядова рада ПрАТ «моНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
 «моНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ ПІдПРИЄмСТВо 17140»

Публічне акціонерне товариство «Украгромашсервіс» (місцезнахо-
дження: 28000, Кіровоградська обл.,м. Олександрія, вул. Луначарсько-
го, 10) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
20 квітня 2017 року о 10.00 год. за адресою: Кіровоградська обл., м. 
олександрія, провул. Кіндрата Рожнова, 25, кабінет № 1. Реєстрація 
акціонерів (їх представників), що прибули на збори, відбудеться з 9.15 до 
9.45 год. за місцем проведення зборів: Кіровоградська обл., м. Олексан-
дрія, провул. Кіндрата Рожнова, 25, кабінет № 1. Для участі у зборах та 
реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, або інший офіційний доку-
мент, що посвідчує особу, для представників акціонерів — довіреність на 
право участі у загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним 
законодавством України та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, що стосуються питань, 
включених до порядку денного та надати свої пропозиції в робочі дні з 19 бе-
резня 2017 року до 19 квітня 2017 року за адресою: 28000, Кіровоград-
ська обл., м. Олександрія, вул. Луначарського, 10, кім 400, а у день проведен-

ня зборів — за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: директор Мороз Любов Михайлівна. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
ukragromashservis.at24.com.ua. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: на 24 — годину 14 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного загальних зборів: 
1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. 
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання. 
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття 

рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
затвердження регламенту зборів.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРАГРомАШСЕРВІС» 
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5. Звіт Виконавчого органу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії.

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

ства по результатам 2016 року.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шля-

хом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у 
новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової ре-
дакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Украгромашсервіс» 
та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

11. Затвердження Положень Товариства «Про Загальні збори акціоне-
рів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий Орган» у новій редакції.

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

15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії .
16. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних право-

чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року 
з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та 

розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладан-
ня таких правочинів.
основні показники Фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

2015р. 2016р.
Усього активів 350 358
Основні засоби 131 103
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3 1
Сумарна дебіторська заборгованість 198 219
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 35
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 283 303
Власний капітал 298 318
Статутний капітал 15 15
Довгострокові зобов’язання 20 20
Поточні зобов’язання 32 20
Чистий прибуток (збиток) -1 20
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000 30000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Наглядова Рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕМЕНІВСЬКЕ АТП-15345» 
(надалі — Товариство) код ЄДРПОУ 03118191, місцезнаходження: вул. Ча-
паєва 170, смт. Семенівка, Полтавська область, 38200, повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі — загальні збори) 
відбудуться 21 квітня 2017 року о 10.00 год., за адресою (місце прове-
дення): вул. Воїнів Інтернаціоналістів 170, смт. Семенівка, Полтав-
ська область, адмінбудівля Товариства, кабінет голови правління  
№ 1.Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних збо-
рах Товариства буде проводитись 21 квітня 2017р., з 09.15 год. до 
09.45 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів Товари-
ства.Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує осо-
бу акціонера, представникам акціонерів — паспорт або інший документ, 
що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на пра-
во представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних 
зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Під час 
підготовки до загальних зборів Товариства акціонери можуть ознайомити-
ся з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього 
повідомлення до 21 квітня 2017 року в робочі дні, робочий час за адресою 
Товариства: вул. Воїнів Інтернаціоналістів 170, смт. Семенівка, Полтав-
ська область, адмінбудівля Товариства, кабінет голови правління № 1.Від-
повідальна посадова особа — голова правління Руденко Василь Івано-
вич. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з 
документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних збо-
рів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://semenivka.at24.com.ua// Дата складання переліку акціонерів 
Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: на 
24.00 год., 14 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного загальних зборів (перелік питань що 
виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 
повноважень.2. Визначення та затвердження порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування.3. Обрання голови та секретаря загаль-
них зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.4. Звіт 
Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.5. Звіт Наглядової 
ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради.6. Звіт (висновки) Ревізора за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.7. Затвердження річного 

звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.8. Затвердження по-
рядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 
роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених 
законом.9. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру право-
чинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на 
укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про ак-
ціонерні товариства».10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом 
викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у но-
вій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редак-
ції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації 
Статуту.11.Затвердження Положення про Загальні збори Товариства. 
12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 13. За-
твердження Положення про Виконавчий орган Товариства.14. Припинен-
ня повноважень Ревізора Товариства.

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

Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 82,0 96,9
Основні засоби 36 44,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 34,1 32,6
Сумарна дебіторська заборгованість - 0,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,7 13,4
Нерозподілений прибуток -97,0 -69,4
Власний капітал -27,2 0,4
Статутний капітал 0,2 0,2
Довгострокові зобов’язання 88,5 88,5
Поточні зобов’язання 20,7 8,0
Чистий прибуток (збиток) -27,6 0,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2000 2000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Наглядова рада ПрАТ «СЕмЕНІВСЬКЕ АТП -15345». 
Телефон для довідок Товариства: (05341) 91320.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СЕмЕНІВСЬКЕ АТП-15345»

ШАНоВНІ АКЦІоНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРГАЗоТРЕйд», 

код за ЄДРПОУ 33717616, місцезнаходження: 87500, м. Маріуполь, 
вул. Краснофлотська, б. 170 (далі − "Товариство") повідомляє, що річні 
Загальні збори акціонерів Товариства (далі − "Збори") відбудуться 
24 квітня 2017 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: 87500, донецька обл., 

м. маріуполь, вул. Краснофлотська, б. 170, приміщення актової 
зали.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Розгляд звіту директора Товариства за 2016 рік та прийняття рі-

шення за його наслідками.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРГАЗоТРЕйд»
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3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення 
за його наслідками.

4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових догово-

рів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення роз-
міру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 09.00 год. до 
09.45 год. за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 го-
дину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 
24.00 год. 18.04.2017 року.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену належ-
ним чином, або інший документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://33717616.smida.gov.ua/

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися із матеріа-
лами під час підготовки до загальних зборів, від дати надіслання цього 
повідомлення до 21.04.2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 
10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) 87500, 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Краснофлотська, б. 170, кабінет №1, 
а в день проведення Зборів − у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами до Зборів — 
Директор Товариства Гороховік Аліна Дмитрівна. 

довідки за телефоном: (044) 227-50-05.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 200101,3 215748.7
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції 164233,0 179881.1
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 32,9 34.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,2 1,9
Нерозподілений прибуток -56,9 -74,0
Власний капітал 199943,1 199926,0
Статутний капітал 200000,0 200000,0
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 158,2 15822,7
Чистий прибуток (збиток) 17,1 1,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200000000 200000000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
покупку власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 3 3

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 
ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО» (надалі — 
ПАТ  «КШВЗ», Товариство) код ЄДРПОУ 00222456, місцезнаходження: вулиця 
Чааєва, будинок 83, Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-
Шевченківський, Черкаська область, 19400, повідомляє, що чергові загальні 
збори акціонерів Товариства (надалі — загальні збори) відбудуться 19 квітня 
2017 року о 15.00 год., за адресою (місце проведення): актовий зал, кабінет 
№305, 3-ій поверх адмінбудівлі Товариства, вул. Правобережна 83, 
м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл. Реєстрація акціонерів (їх 
представників) для участі у загальних зборах Товариства буде проводитись 
19квітня 2017р., з 14.00 год. до 14.45 год., за адресою та місцем проведення 
загальних зборів: актовий зал, кабінет № 305, 3-ій поверх адмінбудівлі Товари-
ства, вул. Правобережна 83, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл. Для 
реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, пред-
ставникам акціонерів — паспорт або інший документ, що ідентифікує особу 
представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси 
акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і видану 
відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам юридичної 
особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців станом на дату, що передує даті прове-
дення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або 
його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який 
визначає повноваження уповноваженої особи. Під час підготовки до загаль-
них зборів Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами (мате-
ріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного почи-
наючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 19 квітня 2017 
року в робочі дні, робочий час за адресою: кабінет № 304 директора, адмінбу-
дівля Товариства, вул. Правобережна 83, м. Корсунь-Шевченківський, Чер-
каська обл. Відповідальна посадова особа — директор Кривошея Віталій Іва-
нович. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань 
порядку денного загальних зборів Товариства, надаються акціонеру особисто 
для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товари-
ством. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з доку-
ментами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// ksvz.at24.com.
ua//Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь 
у загальних зборах Товариства на 24.00 год., 12 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного загальних зборів (перелік питань що 
виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 
повноважень.2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування.3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
Затвердження регламенту роботи загальних зборів.4. Звіт Директора про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визна-
чення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Директора.5. Звіт Наглядової ради про роботу за 
2016  рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 
6. Звіт (висновки) Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізійної комісії.7. Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства станом на 31.12.2016р.8. Затвердження порядку розподілу при-
бутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 
році з урахуванням вимог, передбачених законом. 9. Попереднє надання згоди 
(схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із 
зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. 
Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог За-
кону України «Про акціонерні товариства».10. Прийняття рішення щодо зміни 
типу та найменування Товариства. Затвердження найменування Товариства. 
11. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій 
редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення упо-
вноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здій-
снення дій з державної реєстрації Статуту.12.Затвердження Положення про 
Загальні збори Товариства.13. Затвердження Положення про Наглядову раду 
Товариства.14. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства. 
15. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.16. Визна-
чення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.17. Обрання 
членів Наглядової ради Товариства.18. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами На-
глядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради.19. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 13126 10397
Основні засоби 1587 1159
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9901 6944
Сумарна дебіторська заборгованість 870 1449
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 6
Нерозподілений прибуток -732 -739
Власний капітал 381 374
Статутний капітал 33 33
Довгострокові зобов’язання 19 19
Поточні зобов’язання 12726 10004
Чистий прибуток (збиток) 7 -516
Середньорічна кількість акцій (шт.) 655815 655815

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
 «КоРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИй ВЕРСТАТоБУдІВНИй ЗАВод Ім. Б. ХмЕЛЬНИЦЬКоГо»
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Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 63 58

Наглядова рада ПАТ «КШВЗ». 
Телефон для довідок Товариства: (04735) 23511, 21711 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товари-
ства.ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо«ЗАВод СКЛоВИРоБІВ» 
(код ЄДРПОУ 00293290), далі — Товариство, місце знаходження якого,  
м. Київ, вул. Машинобудівна, 42, повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товариства, які 
відбудуться 20.04.2017 року о 12:00 годині за адресою: 03067, м. Київ, 
вул. машинобудівна, 42, перший поверх, приміщення дзеркального 
цеху. Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних За-
гальних зборах за місцем їх проведення в день їх проведення: початок ре-
єстрації — 11:00;закінчення реєстрації — 11:45.Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 24 година 
13.04.2017р.Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річ-
них Загальних зборах необхідно надати:- акціонеру — документ, що посвід-
чує особу (паспорт); — представнику (довіреній особі) — документ, що по-
свідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних 
зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодав-
ством; для керівників юридичних осіб — паспорт та документ про призна-
чення на посаду.Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщено 
інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: http://kzs.com.ua. Проек тпорядку денного (перелік 
питань, що виносяться на голосування):1.Обрання Голови та Членів лі-
чильної комісії.2.Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Се-
кретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення 
та регламенту річних Загальних зборів.3.Звіт Виконавчого органу про під-
сумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту.4.Звіт Наглядової ради Това-
риства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.5.Звіт Ревізій-
ної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної ко-
місії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.6.Затвердження річної 
фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2016 році. 
Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.7.Затвердження 
порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 
діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження розміру річних дивіден-
дів з урахуванням вимог, передбачених законом.8.Зміна типу 
Товариства.9.Зміна найменування Товариства.10.Внесення змін та допо-
внень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції 
та затвердження нової редакції Статуту. 11.Уповноваження особи на під-
писання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції. 
12.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шля-
хом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції внутріш-
ніх положень Товариства.13.Припинення повноважень Голови та Членів 
Наглядової ради Товариства.14.Обрання Членів Наглядової ради 
Товариства.15.Обрання Голови Наглядової ради Товариства.16.Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової 
ради.17.Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії 
Товариства.18.Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства.19.Обрання 

Голови Ревізійної комісії Товариства.20.Затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
Головою та Членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (конт-
рактів) з Головою та Членами Ревізійної комісії.21.Прийняття рішень про 
вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття 
такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів 
на підставі рішення Наглядової ради. основні показники фінансово-
господарської діяльності (тис.грн.) за 2016р.ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕР-
НоГо ТоВАРИСТВА «ЗАВод СКЛоВИРоБІВ»

Найменування показника період
звітній 
2016

Попередній 
2015

Усього активів 11536 10235
Основні засоби 3026 2816
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2195 2464
Сумарна дебіторська заборгованість 4736 4228
Грошові кошти та їх еквіваленти 1347 692
Нерозподілений прибуток 6242 5302
Власний капітал 9601 8661
Статутний капітал 2169 2169
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1935 1574
Чистий прибуток (збиток) 940 1222
Середньорічна кількість акцій, (шт.) 2065480 2065480
 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) 55 57

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійсню-
ється за місцем проведення Зборів, а саме: 03067, м. Київ, вул. Машинобу-
дівна, буд.42, перший поверх, приміщення дзеркального цеху, за письмовою 
заявою на ім’я Директора Товариства у робочі дні: понеділок — п’ятниця з 
9:00 до 12:00, а також в день проведення Зборів у місці їх проведення з 
10:00 до 11:00 год. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товариства Лу-
цейко Ю.С. Довідки за телефоном: (044)4566115. Примітка: реєстрація для 
участі у річних Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, 
передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі 
невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товари-
ства, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій 
йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції 
Товариства.Наглядова рада ПАТ «ЗАВод СКЛоВИРоБІВ». 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВод СКЛоВИРоБІВ»

Шановний власник цінних паперів!
Чергові загальні збори власників цінних паперів ПАТ «Вінницький 

завод «Металіст» (код ЄДРПОУ 02968711) відбудуться 20 квітня 
2017 року о 10:00 за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна,17 в при-
міщенні актової зали. Реєстрація акціонерів та їх представників з 
9:00 до 9:45.

Порядок денний зборів:
1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності товариства за 2016 р.
2. Звіт ревізійної комісії за 2016 р.
3. Звіт Наглядової ради за 2016 р.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
5. Розподіл прибутку (збитків) товариства від фінансово-

господарської діяльності товариства за 2016 р.
6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Обрання Ревізійної комісії.

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з Члена-
ми Наглядової ради і Ревізійної комісії товариства та визначення 
особи, яка уповноважується на підписання правових договорів з 
членами Наглядової ради і Ревізійної комісії.

9. Про надання повноважень директору за згодою Наглядової 
ради на управління і відчуження нерухомого майна та основних за-
собів товариства. 

З матеріалами, що стосуються питань порядку денного акціонери 
можуть ознайомитись в робочі дні з 10:00 до 12:00 за адресою Това-
риства: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 17 . Для участі у зборах при собі 
необхідно мати: документ, що посвідчує особу власника цінних папе-
рів або довірену особу; довіреність на право участі у зборах для упо-
вноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до ді-
ючого законодавства і документ, що посвідчує його особу.

Виконавчий орган товариства.

ПАТ «ВІННИЦЬКИй ЗАВод «мЕТАЛІСТ»
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Публічне акціонерне товариство «Черкасагроголовпостач» (надалі — 
Товариство) код ЄДРПОУ 00914585,місцезнаходження:18008, м. Черкаси, 
вул. Смілянська 133, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів 
Товариства(надалі — загальні збори) відбудуться 21 квітня 2017 року об 
11.00 год. за адресою (місце проведення): м. Черкаси, вул. Смілян-
ська, 133, адмінбудівля Товариства, кабінет № 2.Реєстрація акціонерів 
( їх представників) для участі у загальних зборах Товариства буде проводи-
тись 21.04.2017р., з 10.15 год. до 10.45 год., за адресою та місцем прове-
дення зборів: м. Черкаси, вул. Смілянська, 133, адмінбудівля Товариства, 
кабінет № 2. Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам не-
обхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифі-
кує особу акціонера, представникам акціонерів — паспорт або інший до-
кумент, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність 
на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на за-
гальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. 
Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, 
Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал 
або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження уповнова-
женої особи. Під час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери 
можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання 
акціонерам цього повідомлення до 21 квітня 2017 року в робочі дні, робо-
чий час за адресою місцезнаходження Товариства: м. Черкаси, вул. Смі-
лянська, 133, адмінбудівля Товариства, кабінет № 2.Відповідальна посадо-
ва особа — директор Титаренко Михайло Павлович. В день проведення 
загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) 
можливо у місці проведення загальних зборів.Адреса власного веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http:// http://cherkasagrogolovpostach.
org.ua/Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у загальних зборах Товариства: на 24.00 год., 14 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного загальних зборів (перелік питань, що 
виносяться на голосування):

1.Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 
повноважень.2.Визначення та затвердження порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування.3.Обрання голови та секретаря загаль-
них зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів 
Товариства.4.Розгляд звіту Виконавчого органу — директора Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік 
та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.5.Розгляд звіту На-
глядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.6.Розгляд звіту Ре-
візійної комісії Товариства про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 7.Затвердження 

річного звіту та балансу Товариства станом на 01.01.2017р. 8.Затверджен-
ня порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 
Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених 
законом.9.Затвердження рішень Наглядової ради за період з 22.04.2016р. 
по 21.04.2017р., які потребують затвердження загальними зборами 
Товариства.10.Прийняття рішення про припинення повноважень членів 
Наглядової ради Товариства.11.Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами Наглядової ради.12.Прийняття рішення про припинення 
повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.13.Обрання членів Реві-
зійної комісії Товариства. 14.Затвердження умов договору, що укладати-
меться з кожним членом Ревізійної комісії, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з 
членами Ревізійної комісії.15.Попереднє надання згоди (схвалення) на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням ха-
рактеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання по-
вноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону 
України «Про акціонерні товариства».
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника Звітний 

період
Попередній 

період
Усього активів 62 51
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованність 62 51
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток -8824,7 -8808,2
Власний капітал -5894,7 -5878,2
Статутний капітал 2930,0 2930,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 5956,7 5841,4
Чистий прибуток (збиток) -16,5 -12,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 718 760 11 718 760
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

Наглядова рада ПАТ «Черкасагроголовпостач» Телефон для дові-
док Товариства: (0472)631642. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЧЕРКАСАГРоГоЛоВПоСТАЧ»

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 
«Фiнансова компнiя «Агрохолдiнг Полiсся»

2. Код за ЄДРПОУ-34882646
3. Місцезнаходження-01032, мiсто Київ, Жилянська, буд 114, оф. 6
4. Міжміський код, телефон та факс-0443328941 0443328941
5. Електронна поштова адреса-agro2@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
Емiтента, станом на облiкову дату 01.03.2017 року, який був отриманий 

07.03.2017 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, яким на-
лежить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента. Згiдно даних ре-
єстру власникiв iменних цiнних паперiв, пакет власника акцiй — Товариства 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «ЕСКО-
КАПIТАЛ» (Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого 
виду закритого типу «ЕСКО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ»), iдентифiкацiйний код за 
ЄДРПОУ :35677371, код ЄДРIСI 2331048 , мiсцезнаходження якого: 01032, 
м. Київ, вул. Жилянська, буд. 114, оф. 6, зменшився з 100 450 000 штук 
(49%) до 0 штук (0%) голосуючих акцiй Товариства.

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 Бойко Роман миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.03.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ФIНАНСоВА КомПАНIЯ «АГРоХоЛдIНГ ПоЛIССЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації:1.Повне наймену-
вання емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СЕРВIС»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13558241; Міс-
цезнаходження емітента: 12201 Житомирська обл. м. Радомишль, вул. Ве-
лика Житомирська, буд.2; Міжміський код, телефон та факс емітента: 
(04132) 4-21-18; Електронна поштова адреса емітента:prat-service@ukr.net; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: www.radservice.ho.ua; Вид особливої інформації: 

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй.2.Текст повідомлення:Дату зміни емітент навести не може, так як 
коли відбулись зміни емітента не повідомляли. Емітент 10.03.2017 р. отримав 
інформацію від ПАТ «НДУ», відповідно до якої відбулися такі зміни: Частка 
акціонера Мартинюк Наталії Олександрівни у загальній кількості акцій зміни-
лася, а саме збільшилась з 14.838% до 43.156%, у тому числі частка у загаль-
ної кількості голосуючих акцій змінилася з 15,676% до 45.593%. Директор 
Мартинюк Н.О., підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
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ПоВІдомЛЕННЯ АКЦІоНЕРАм ПРАТ «ІдС АКВА СЕРВІС» 
ПРо ПРоВЕдЕННЯ ЧЕРГоВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКЦІоНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «ІдС АКВА СЕРВІС» (код 
ЄДРПОУ 22424953, місцезнаходження: 82482, Україна, Львівська об-
ласть, м. Моршин, вул. Геологів, 12А) повідомляє про проведення 
чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС», які 
відбудуться 21 квітня 2017 року о 12:00 год. (за місцевим часом) у 
приміщенні конференц-залу офісу товариства на 1-му поверсі за 
адресою: 82482, Україна, Львівська область, м. Моршин, вул. Гео-
логів, 12А. 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюватиметься 
21 квітня 2017 року з 11:00 год. до 11:45 год. за місцевим часом по 
місцю проведення зборів (у конференц-залі офісу). 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних 
зборах акціонерів, буде складено 17 квітня 2017 року.

ПРоЕКТ Порядку денного зборів, які виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціоне-

рів ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС».
2. Звіт генерального директора Товариства та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту генерального директора.
3. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства та її висновків.
4. Затвердження річного звіту товариства та фінансової звітності за 

2016 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності дочірнього підпри-

ємства «Нова.Ком».
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 
7. Визначення основних напрямів діяльності та розвитку Товари-

ства в 2017 році.
8. Про попереднє надання згоди на укладення договорів поставки 

товарно-матеріальних цінностей (значних правочинів). 
9. Про проведення деномінації акцій Товариства шляхом їх консолі-

дації.
10. Про внесення змін до статуту ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС», 

пов`язаних із консолідацією акцій (щодо номінальної вартості та 
кількості акцій), шляхом затвердження статуту Товариства у новій 
редакції.

11. Припинення повноважень членів лічильної комісії. 
для участі у зборах необхідно мати:
• документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
• належним чином оформлену довіреність на право участі та голо-

сування на зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація: www.

ids-service.com.ua

Акціонери можуть ознайомитися з документами та матеріалами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом 
надання їм відповідних документів за місцезнаходженням Товариства: 
82482, Україна, Львівська область, м. Моршин, вул. Геологів, 12А, ка-
бінет 207, у робочі дні, з 9:00 год. до 16:00 год., а в день проведення 
зборів — також у місці їх проведення.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціоне-
рів у письмовій формі із зазначенням найменування (прізвища) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак-
цій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: Іванів Любов Романівна, телефон: +38 (03260) 62288, 
e-mail: l.ivaniv@ids-service.com.ua. 

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

Найменування показника період
звітній попередній

Усього активів 79974 67536
Основні засоби 13167 12099
Довгострокові фінансові інвестиції 1500 1500
Запаси 35029 28025
Сумарна дебіторська заборгованість 19773 18814
Грошові кошти та їх еквіваленти 7775 4650
Нерозподілений прибуток 5799 5325
Власний капітал 14299 13825
Статутний капітал 8500 8500
Довгострокові зобов’язання 3907 2387
Поточні зобов’язання 61768 51324
Чистий прибуток (збиток) 474 2058
Середньорічна кількість акцій (шт.) 850000000 850000000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

500 444

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законом.

Генеральний директор ПрАТ «ІдС АКВА СЕРВІС» Гуцман С.Я.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІдС АКВА СЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТРО»,  
адреса: 61003, м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 62/1

(ідентифікаційний код 21192110)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 26 квіт-

ня 2017 року о 12.00 за адресою: вул. Владислава Зубенка, 62/1, м. Хар-
ків (кімната № 2 на другому поверсі).

Реєстрація акціонерів здійснюється за місцем проведення зборів з 11.00 
до 11.55.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку голосування на зборах.
3. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи у 

2016 році.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 457.3 542.2
Основні засоби 222.7 251.1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 173.2 183.8
Сумарна дебіторська заборгованість 21.5 54.4
Грошові кошти та їх еквіваленти 10.5 6.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (447.4) (300.2)

Власний капітал 365.8 365.8
Статутний капітал 444.0 444.0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 234.8 171.7
Чистий прибуток (збиток) (147.2) (55.9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7500 7500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 2

Для участі у зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу 
акціонера (його представника), а для представника акціонера — також до-
кументи, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 20.04.2017 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, які стосуються загальних збо-
рів, відбувається згідно чинного законодавства за адресою: м. Харків, вул. 
Владислава Зубенка, 62/1 у кімнаті № 2 на 2-му поверсі, у робочі дні з 14.00 
до 17.00, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів — за 
місцем їх проведення. Відповідальна особа — Голова правління АТ «ТЕ-
ТРО» Столяренко С.П. Довідки за телефоном: (057) 710-35-10. Адреса 
веб-сайту: http://tetro.pat.ua.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються до 05.04.2017 р. 
включно.

Голова правління АТ «ТЕТРо»  Столяренко С.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТЕТРо»
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЧЕРКАСЬКИй КомБІНАТ ХЛІБоПРодУКТІВ»

(далі — Товариство) код ЄдРПоУ: 00952568
місцезнаходження якого: 18018, Черкаська область, місто Черкаси, Со-

снівський район, проспект Хіміків, будинок 7, повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2017 року о 
12:10 год. за адресою місцезнаходження Товариства: м.Черкаси, проспект 
Хіміків, буд. 7, кімната 31 (3 поверх адмінбудівлі Товариства)

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2017 року з 
11:30 год. до 12:00 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах «21» квітня 2017 року.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

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

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів 
лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів 
для голосування, затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

4. Розгляд звіту директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2016 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2016 рік. 
Затвердження висновків ревізора Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл при-
бутку Товариства за 2016 рік. 

7. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням 
статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвер-
дження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на під-
писання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних 
з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до 
відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
9. Про припинення повноважень ревізора Товариства. 
10. Про обрання ревізора Товариства та визначення строку його повно-

важень.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (крім 

значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та 
сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доціль-
ності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок 
їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://00952568.smida.gov.ua/.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту по-
рядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні за 
адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7, кімната 23 (2 поверх, кабінет 
планово-економічного відділу), а також в день зборів в місці проведення збо-
рів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради 
ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ КХП» Борисенко Ганна Тарасівна тел. (0472) 642290.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифіку-
ють особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціо-
нерів) у зборах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника Період (тис.грн)
2015 рік 2016 рік

Усього активів 50387 68377
Основні засоби 7770 9782
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4748 4538
Сумарна дебіторська заборгованість 21334 29441
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 42
Нерозподілений прибуток (збиток) 6809 8224
Власний капітал 11503 13010
Статутний капітал 1523 1523
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 38884 55367
Чистий прибуток (збиток) 1723 1508
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6092400 6092400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 104 93
директор
ПрАТ «Черкаський КХП»  Я.Є. Левицький

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 «ФIНАНСоВА КомПАНIЯ «КРЕдИТ 
СЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ-34300166
3. Місцезнаходження-04208, мiсто Київ, проспект Правди, будинок 66, 

офiс 2
4. Міжміський код, телефон та факс-0443311509 0443311509
5. Електронна поштова адреса-office@burokredit.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-burokredit.com
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв Емiтента, станом на облiкову дату 01.03.2017 року, який був отри-
маний 07.03.2017 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, 
яким належить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента.

Згiдно даних реєстру пакет власника акцiй — ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СКЛО-IНВЕСТ», iдентифiкацiйний 
код за ЄДРПОУ:33097992 , мiсцезнаходження якого: 01042, м. Київ, буль-
вар Марiї Приймаченко, будинок 1/27, буд.114, оф.6, збiльшився з 
38 740 штук (15.496%) — iнформацiя згiдно дати облiку станом на 
29.07.2016 року. до 97 848 штук (39,1392%) голосуючих акцiй Товариства 
станом на дату облiку — 01.03.2017 р.

Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв Емiтента, станом на облiкову дату 01.03.2017 року, який був отри-
маний 07.03.2017 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, 
яким належить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента.Згiдно 
даних реєстру пакет власника акцiй — Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «ЕСКО-КАПIТАЛ» Па-
йовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого 
типу «ЕСКО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ», iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ:35677371-
2331048 , мiсцезнаходження якого: 01032, м. Київ, вулиця Жилянська, 
буд.114, оф.6, зменшився з 32 033 штук (12.8132 %) — iнформацiя згiдно 
дати облiку станом на 29.07.2016 року до 83 штук (0.03322 %) голосуючих 
акцiй Товариства станом на дату облiку — 01.03.2017 року.

Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв Емiтента, станом на облiкову дату 01.03.2016 року, який був отри-
маний 07.03.2017 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, 
яким належить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента.

Згiдно даних реєстру пакет власника акцiй — Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Ра Медiа», iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 37080280 , 
мiсцезнаходження якого: 01032, м. Київ, вулиця Жилянська, буд.116 змен-
шився з 25 053 штук (10.0212 %) — iнформацiя згiдно дати облiку станом 
на 29.07.2016 року до 18 154 штук (7.2616 %) голосуючих акцiй Товари-
ства станом на дату облiку — 29.07.2016 року.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Скуратовський Андрiй Леонiдович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.03.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОЛОКОТЕХСЕРВІС"

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: Приватне акціонерне товариство
"МОЛОКОТЕХСЕРВІС", код за ЄДРПОУ: 13451632, місцезнаходження:
м.Дніпропетровськ (Дніпро), вул.Байкальська,12-А, 49051,міжміський код
та телефон емітента:  (0562) 27-90-54;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 12.03.2017;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://moltehservice.com.ua/.
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УПРАВЛІННЯ мЕХАНІЗоВАНИХ РоБІТ № 2»

(код за ЄдРПоУ 01350883,  
місцезнаходження: 64605, м. Лозова, вул. Червона,46)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 18 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: Харківська обл., м. Ло-
зова, вул. Червона, 46. Реєстрація учасників зборів відбудеться в день та за 
місцем проведення зборів з 9.30 до 9.50. Перелік акціонерів, які мають право 
участі в загальних зборах складається станом на 11.04.2017 року.
ПоРЯдоК дЕННИй (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Директора виконавчого за 2016 рік, та прийняття рішення за на-

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

розгляду звіту .
5. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків за 2016 рік.

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

 звітний попередній
2016  2015

Усього активів 743,0 773,0
Основні засоби 731,0 770,0

Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси -- --
Сумарна дебіторська заборгованість 10,0 2,7
Грошові кошти та їх еквіваленти -- --
Нерозподілений прибуток - 2327,0 - 2297,0
Власний капітал 112,0 142,0
Статутний капітал 263,1 263,1
Довгострокові зобов’язання 626,0 629,0
Поточні зобов’язання 5,0 2,4
Чистий прибуток / збиток -- --
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1052376 1052376
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
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з до-

кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням товариства (64600 Харківська обл. , м. Лозова, вул. Черво-
на, 46). Відповідальна особа — Директор виконавчий Коба Євген Олексійович. 

В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за міс-
цем проведення зборів. 

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, 
оформлені згідно діючого законодавства.

директор виконавчий ___________  /Коба Є.о./

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 
«Укрбуденерготехнологiя»

2. Код за ЄДРПОУ-38929389
3. Місцезнаходження-03028, м. Київ, проспект Науки, будинок 42/1, 

корпус 10, офiс 17
4. Міжміський код, телефон та факс-(044) 590-51-17 (044) 590-51-17,
5. Електронна поштова адреса-ubet@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-http://38929389.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, 

складеного 07.03.2017 року станом на облiкову дату 01.03.2017 року, 
який був отриманий 07.03.2017 року, вiдбулась змiна вiдомостей про 
власникiв, яким належить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 
Емiтента. Згiдно даних реєстру: пакет власника акцiй ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СКЛО-

IНВЕСТ» iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ — 33097992, мiсцезнаходження 
якого: 01042, м. Київ, бул. Марiї Приймаченко, буд.1/27, зменшився з  
109 609 182 штук (22.835246 %) голосуючих акцiй Товариства до  
41 156 349 штук (8.574239 %) голосуючих акцiй Товариства.

Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, 
складеного 07.03.2017 року станом на облiкову дату 01.03.2017 року, 
який був отриманий 07.03.2017 року, вiдбулась змiна вiдомостей про 
власникiв, яким належить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 
Емiтента. Згiдно даних реєстру: пакет власника акцiй Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Правова iнтернет агенцiя» iдентифiкацiйний 
код за ЄДРПОУ — 37199775, мiсцезнаходження якого: 01032, м. Київ, 
провулок Бехтерiвський, буд 4 А, офiс 2, збiльшився з 27 603 490 штук 
(5.7507 %) голосуючих акцiй Товариства до 56 037 999 штук (11.674583 %) 
голосуючих акцiй Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Тощев Роман Володимирович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.03.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРБУдЕНЕРГоТЕХНоЛоГIЯ»

до уваги акціонерів ПрАТ «Агропромпостач»!
Акціонер, який володіє 29,1799 відсотками простих іменних акцій При-

ватного акціонерного товариства «Агропромпостач» (код ЄДРПОУ — 
00901861, місцезнаходження 87000, Донецька обл., смт Володарське, 
вул. Пушкіна, 13, далі — Товариство), повідомляє про скликання позачер-
гових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 
2017 року о 15-00 год. за адресою: донецька обл., смт Нікольське (Во-
лодарське), вул. Пушкіна, 13, зал №1.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення 

бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
5. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Нагля-

дової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради Товариства.

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

Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах Товариства від-

будеться 14 квітня 2017 року з 14-00 до 14-45 за місцем проведення поза-
чергових загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів — на 24 годину 10 квітня 2017 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при 
собі необхідно мати: акціонерам — документ, що посвідчує особу (пас-
порт); представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно чинного 
законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представ-
ника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, ак-
ціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні робочі 
години за адресою: 87000, Донецька обл., смт Нікольське (Володарське), 
вул. Пушкіна, 13, зал №1, або 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля Р, 
офіс 302, а у день проведення позачергових загальних зборів акціонерів — 
у місці їх проведення. Особи, відповідальні за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, — директор Омельяненко Іван Володимирович, 
представник акціонера Товариства Петрик Євген Олексійович.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, акціонери можуть надсилати за адресою: 04080, 
м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля Р, офіс 302.

Довідки за телефоном: (044) 379-16-73
Акціонер, який у сукупності володіє 29,1799 
відсотками простих іменних акцій Товариства 

ПрАТ «АГРоПРомПоСТАЧ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"РОДИНА"

35000, Рівненська обл., м. Костопіль,  вул. Крип'якевича, 48А, повідом-
ляє про скликання  загальних зборів акціонерів  21 квітня  2017 року о 12-
00 год.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт дирекції.
5. Затвердження річної фінансової звітності. 
6. Визначення порядку розподілу прибутку.
7. Переобрання наглядової ради.
Місце проведення загальних зборів: 35000, Рівненська обл., м. Кос-

топіль,  вул. Крип'якевича, 48А, кімната № 1.
Реєстрація учасників зборів: 21 квітня 2017 р. з 11.00 год. до 11.45 год.

за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на  14
квітня  2017 року. При реєстрації необхідні мати документ, що посвідчує
особу учасника зборів. Відкриття зборів: 21 квітня 2017 року о 12-00 го-
дині. 

Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підпри-
ємства (каб. № 3) щоденно з 9.00 до 16-00 год. В день проведення загаль-
них зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - голова прав-
ління.

Адреса веб-сайту: www.roduna.pat.ua
Телефон для довідок: (03657) 2-64-96. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ
"Родина"

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО 
"РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД"

юридична адреса: м. Рівне, вул. Біла-35а, повідомляє про скликання
чергових загальних зборів акціонерів, які  відбудуться 19 квітня 2017 року
о 10-й годині. 

ПРОЕКТ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання  лічильної  комісії. 
2. Вибори  голови та секретаря  загальних  зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Затвердження  річної фінансової звітності.
6. Про  порядок  розподілу  прибутку  або  покриття  збитків.
Місце проведення  загальних  зборів: 33009, м.Рівне, вул.Біла-35а,

кімната № 1. 
Реєстрація  учасників зборів: 19 квітня 2017 року з 9-00 год. до 9-45

год. за місцем проведення зборів,  згідно з переліком акціонерів станом на
12 квітня 2017 року.

При реєстрації необхідно мати документ, що  посвідчує особу учасни-
ка  зборів.

Відкриття  зборів: 19 квітня 2017 року о 10-00 годині.
Ознайомлення  з  матеріалами зборів - особисто в  бухгалтерії  підпри-

ємства ( кімната № 2) шоденно з  9-00 год. до 10-00 год. В день проведен-
ня загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна  особа - ди-
ректор.

Телефон для довідок: (0362) 26-15-80.
Адреса  веб-сайту: www.elevatorbud.pat.ua.
Основні  показники   фінансово-господарської  діяльності  під-

приємства (тис.грн.)

Найменування показників

Період

Звітний
2016 

(тис. грн.)

Попередній
2015 

(тис. грн.)

Усього активів 42279 38375
Основні засоби 17465 18484
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9315 7726
Сумарна дебіторська заборгованість 14418 11837
Грошові кошти та їх еквівалент 1081 328
Нерозподілений прибуток 36866 33664
Власний капітал 38097 34895
Статутний капітал 991 991
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4182 3480
Чистий прибуток (збиток) 3202 4788
Середньомісячна кількість акцій (шт.) 19048 19048
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 416 429

Найменування  показника
Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 127,3 104,2
Основні засоби 27,6 33
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8,7 9,5
Сумарна дебіторська заборгованість 29,4 39,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 5,2
Нерозподілений прибуток -323,3 -325,4
Власний капітал 316,1 316,1
Статутний капітал 107,6 107,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 24,1 3,1
Чистий прибуток (збиток) 2,1 13,9
Середньорічна  кількість акцій (шт.) 430365 430365
Кількість власних акцій, викуплених  протягом
періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на  викуп
власних акцій протягом  періоду - -
Чисельність працівників  на  кінець  періоду
(осіб) 8 7

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIССЯХЛIБ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04310507
3. Місцезнаходження емітента: 33010  м. Рiвне вул. Макарова,14
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0362) 62-83-78 (0362)

63-25-61
5. Електронна поштова адреса емітента: polissyahlib@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.polissyahlib.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй,

яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
II. Текст повідомлення

10.03.2017 р. ПАТ "Поліссяхліб" отримало від ПАТ "НДУ" (вх,№ 21  від
10.03.2017 р.) 

Реєстр власників іменних цінних паперів складений станом на

01.03.2017 р.  Згідно з даними реєстру відбулися зміни власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

1) Розмір частки акціонера, "фізичної особи" в загальній кількості ак-
цій залишився без змін - 55,566% . До змін розмір частки акціонера "фі-
зичної особи" в загальній кількості голосуючих акцій становив 63,155%,
після змін зменшився і становить  61,857% ;

2) Розмір частки акціонера, Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ
04057758; адреса: 33000, м.Рівне, вул. Соборна, 12А),  в загальній кіль-
кості акцій залишився без змін - 25,999% . До змін розмір частки акціоне-
ра  в загальній кількості голосуючих акцій становив 29,550%, після змін
зменшився і становить  28,943%

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

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

Директор 
Коробка Олександр Федорович 

13.03.2017 р.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПРОГРЕС"
49035, Україна, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд.11, код ЄДРПОУ 02969188

(надалі - ПАТ "Прогрес")
ПАТ "Прогрес" повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ра-

ди (Протокол № 02-17 від "03" березня 2017 року) чергові загальні збори
товариства відбудуться "17" квітня 2017 року о 16-30 год. за адресою:
49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративно-
го корпусу ПАТ "Прогрес" (конференц-зал, 5 поверх). 

Реєстрація акціонерів загальних зборів та їх представників відбудеть-
ся "17" квітня 2017 року з 15-00 до 16-15 за адресою проведення загаль-
них зборів. 

Акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу: акці-
онерам - паспорт, для представників акціонерів - паспорт та довіреність,
оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах ПАТ "Прогрес" буде складений станом на 24 годину "11" квітня 2017
року.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для

голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятив-
ного голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів.
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Това-

риства.
5. Розгляд річного звіту Генерального директора товариства про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
8. Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження.
9. Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного акці-

онерного товариства на приватне акціонерне товариство.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства, шляхом

викладення його у новій редакції.
11. Про затвердження внутрішніх положень товариства.
12. Про припинення повноважень Генерального директора товарис-

тва.
13. Про обрання Генерального директора товариства.
14. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради

товариства.
15. Про обрання членів наглядової ради товариства.
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітен-
та за Звітний (попередній) період, тис. грн.

Усього активів - 93510(90591). Основні засоби (за залишковою вартіс-
тю) - 12170(11894). Довгострокові фінансові інвестиції - 3500(0). Запаси -
9716(6165). Сумарна дебіторська заборгованість - 12805(19168). Грошо-
ві кошти та їх еквіваленти - 6818(2160). Нерозподілений прибуток -
37817(34084). Власний капітал - 131(131). Статутний капітал - 525(525).
Довгострокові зобов'язання -203(179). Поточні зобов'язання - 4249(2125).
Чистий прибуток (збиток) - 5908(757). Середньорічна кількість простих
акцій (шт.) - 2100600 (2100600). Кількість власних акцій, викуплених про-
тягом періоду(шт.) - 0(0). Загальна сума коштів, витрачених на викуп ак-
цій протягом періоду - 0(0). Чисельність працівників на кінець пері-
оду(осіб) - 205(239).

Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з поряд-
ком денним загальних зборів, за адресою: 49035, м. Дніпропетровськ,
вул. Юдіна, буд. 11, приміщення адміністративного корпусу ПАТ "Прог-
рес", в приймальні Генерального директора в робочі дні: понеділок - п'ят-
ниця з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а також в день та
за місцем проведення загальних зборів акціонерів. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами зборів - член наглядової ради Бочаров Євген Петрович.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту поряд-
ку денного розміщено на веб-сайті за посиланням http://progres-
smeb.pat.ua. 

Довідки за тел. (056) 789-38-85.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОІРЕА"
Місце знаходження товариства згідно його статуту: 49083, м. Дніпро-

петровськ, вул. Прапорна, 21
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОІРЕА"  повідомляє Вас,
що 21 квітня 2017 року о 16.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Прапорна, 21, актова зала, третій поверх, відбудуться загальні збори
акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для
участі у загальних зборах відбудеться 21 квітня 2017 року з 15.00 год. до
15.45 год. за адресою:  м. Дніпропетровськ, вул.  Прапорна, 21, актова за-
ла, третій 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 го-
дину 14.04.2017 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на пра-
во представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену
згідно з вимогами чинного законодавства. Під час підготовки до загальних
зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Оз-
найомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам
даного повідомлення до 20 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п'ят-
ницю, з 09.00 год. до 16.00 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пра-
порна, 21, к.48. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів -
голова Наглядової ради Терещенко Сергій Іванович. 21 квітня 2017 року
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації
та загальних зборів акціонерів. Адреса власного веб-сайту, на якому роз-
міщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного: www.doirea.com 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів

акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Дирекції Товариства.

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

6. Розгляд висновків Ревізору Товариства про результати перевірки фі-
нансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізору Товариства.

7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит
річної фінансової звітності ПрАТ "ДОІРЕА" за 2016 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "ДОІРЕА" за 2016 рік.
9. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання та обрання Дирекції та Генерального директора Това-

риства. Затверджен-ня контракту з керівником.
11. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товарис-

тва за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату ди-
відендів, затвердження розміру дивідендів, способу та порядку їх виплати.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ
"ДОІРЕА" за 2016 рік (тис. грн.)

Телефон для довідок: (056) 721-10-34.
Генеральний директор ПрАТ "ДОІРЕА" Венчкевич О.Ю.

Найменування показника
На початок

звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Усього активів 2 840,80 1796,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 499,3 418
Оборотні активи 2 341,00 1378,1
Виробничі запаси 2 121,70 1232,8
Сумарна дебіторська заборгованість 166,5 136,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,5 5,1
Власний капітал 1 821,30 1459
Статутний капітал 123,8 123,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 786,1 423,8
Кредиторська заборгованість за товари та
послуги 323,8 73,8

Поточні зобов’язання 1 019,50 337,6
Чистий прибуток (збиток) 1 003,20 -162,3
Чистий дохід від реалізації продукції 11 213,50 9516,3
Собівартість реалізованої продукції 8609,5 8330,8
Чисельність робітників 48 40
Середня зарплата, грн. 3856 4311
Довгострокові зобов'язання 0 0
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"РОДИНА"

35000, Рівненська обл., м. Костопіль,  вул. Крип'якевича, 48А, повідом-
ляє про скликання  загальних зборів акціонерів  21 квітня  2017 року о 12-
00 год.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт дирекції.
5. Затвердження річної фінансової звітності. 
6. Визначення порядку розподілу прибутку.
7. Переобрання наглядової ради.
Місце проведення загальних зборів: 35000, Рівненська обл., м. Кос-

топіль,  вул. Крип'якевича, 48А, кімната № 1.
Реєстрація учасників зборів: 21 квітня 2017 р. з 11.00 год. до 11.45 год.

за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на  14
квітня  2017 року. При реєстрації необхідні мати документ, що посвідчує
особу учасника зборів. Відкриття зборів: 21 квітня 2017 року о 12-00 го-
дині. 

Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підпри-
ємства (каб. № 3) щоденно з 9.00 до 16-00 год. В день проведення загаль-
них зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - голова прав-
ління.

Адреса веб-сайту: www.roduna.pat.ua
Телефон для довідок: (03657) 2-64-96. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ
"Родина"

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО 
"РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД"

юридична адреса: м. Рівне, вул. Біла-35а, повідомляє про скликання
чергових загальних зборів акціонерів, які  відбудуться 19 квітня 2017 року
о 10-й годині. 

ПРОЕКТ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання  лічильної  комісії. 
2. Вибори  голови та секретаря  загальних  зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Затвердження  річної фінансової звітності.
6. Про  порядок  розподілу  прибутку  або  покриття  збитків.
Місце проведення  загальних  зборів: 33009, м.Рівне, вул.Біла-35а,

кімната № 1. 
Реєстрація  учасників зборів: 19 квітня 2017 року з 9-00 год. до 9-45

год. за місцем проведення зборів,  згідно з переліком акціонерів станом на
12 квітня 2017 року.

При реєстрації необхідно мати документ, що  посвідчує особу учасни-
ка  зборів.

Відкриття  зборів: 19 квітня 2017 року о 10-00 годині.
Ознайомлення  з  матеріалами зборів - особисто в  бухгалтерії  підпри-

ємства ( кімната № 2) шоденно з  9-00 год. до 10-00 год. В день проведен-
ня загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна  особа - ди-
ректор.

Телефон для довідок: (0362) 26-15-80.
Адреса  веб-сайту: www.elevatorbud.pat.ua.
Основні  показники   фінансово-господарської  діяльності  під-

приємства (тис.грн.)

Найменування показників

Період

Звітний
2016 

(тис. грн.)

Попередній
2015 

(тис. грн.)

Усього активів 42279 38375
Основні засоби 17465 18484
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9315 7726
Сумарна дебіторська заборгованість 14418 11837
Грошові кошти та їх еквівалент 1081 328
Нерозподілений прибуток 36866 33664
Власний капітал 38097 34895
Статутний капітал 991 991
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4182 3480
Чистий прибуток (збиток) 3202 4788
Середньомісячна кількість акцій (шт.) 19048 19048
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 416 429

Найменування  показника
Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 127,3 104,2
Основні засоби 27,6 33
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8,7 9,5
Сумарна дебіторська заборгованість 29,4 39,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 5,2
Нерозподілений прибуток -323,3 -325,4
Власний капітал 316,1 316,1
Статутний капітал 107,6 107,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 24,1 3,1
Чистий прибуток (збиток) 2,1 13,9
Середньорічна  кількість акцій (шт.) 430365 430365
Кількість власних акцій, викуплених  протягом
періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на  викуп
власних акцій протягом  періоду - -
Чисельність працівників  на  кінець  періоду
(осіб) 8 7

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIССЯХЛIБ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04310507
3. Місцезнаходження емітента: 33010  м. Рiвне вул. Макарова,14
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0362) 62-83-78 (0362)

63-25-61
5. Електронна поштова адреса емітента: polissyahlib@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.polissyahlib.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй,

яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
II. Текст повідомлення

10.03.2017 р. ПАТ "Поліссяхліб" отримало від ПАТ "НДУ" (вх,№ 21  від
10.03.2017 р.) 

Реєстр власників іменних цінних паперів складений станом на

01.03.2017 р.  Згідно з даними реєстру відбулися зміни власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

1) Розмір частки акціонера, "фізичної особи" в загальній кількості ак-
цій залишився без змін - 55,566% . До змін розмір частки акціонера "фі-
зичної особи" в загальній кількості голосуючих акцій становив 63,155%,
після змін зменшився і становить  61,857% ;

2) Розмір частки акціонера, Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ
04057758; адреса: 33000, м.Рівне, вул. Соборна, 12А),  в загальній кіль-
кості акцій залишився без змін - 25,999% . До змін розмір частки акціоне-
ра  в загальній кількості голосуючих акцій становив 29,550%, після змін
зменшився і становить  28,943%

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

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

Директор 
Коробка Олександр Федорович 

13.03.2017 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"РОДИНА"

35000, Рівненська обл., м. Костопіль,  вул. Крип'якевича, 48А, повідом-
ляє про скликання  загальних зборів акціонерів  21 квітня  2017 року о 12-
00 год.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт дирекції.
5. Затвердження річної фінансової звітності. 
6. Визначення порядку розподілу прибутку.
7. Переобрання наглядової ради.
Місце проведення загальних зборів: 35000, Рівненська обл., м. Кос-

топіль,  вул. Крип'якевича, 48А, кімната № 1.
Реєстрація учасників зборів: 21 квітня 2017 р. з 11.00 год. до 11.45 год.

за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на  14
квітня  2017 року. При реєстрації необхідні мати документ, що посвідчує
особу учасника зборів. Відкриття зборів: 21 квітня 2017 року о 12-00 го-
дині. 

Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підпри-
ємства (каб. № 3) щоденно з 9.00 до 16-00 год. В день проведення загаль-
них зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - голова прав-
ління.

Адреса веб-сайту: www.roduna.pat.ua
Телефон для довідок: (03657) 2-64-96. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ
"Родина"

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО 
"РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД"

юридична адреса: м. Рівне, вул. Біла-35а, повідомляє про скликання
чергових загальних зборів акціонерів, які  відбудуться 19 квітня 2017 року
о 10-й годині. 

ПРОЕКТ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання  лічильної  комісії. 
2. Вибори  голови та секретаря  загальних  зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Затвердження  річної фінансової звітності.
6. Про  порядок  розподілу  прибутку  або  покриття  збитків.
Місце проведення  загальних  зборів: 33009, м.Рівне, вул.Біла-35а,

кімната № 1. 
Реєстрація  учасників зборів: 19 квітня 2017 року з 9-00 год. до 9-45

год. за місцем проведення зборів,  згідно з переліком акціонерів станом на
12 квітня 2017 року.

При реєстрації необхідно мати документ, що  посвідчує особу учасни-
ка  зборів.

Відкриття  зборів: 19 квітня 2017 року о 10-00 годині.
Ознайомлення  з  матеріалами зборів - особисто в  бухгалтерії  підпри-

ємства ( кімната № 2) шоденно з  9-00 год. до 10-00 год. В день проведен-
ня загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна  особа - ди-
ректор.

Телефон для довідок: (0362) 26-15-80.
Адреса  веб-сайту: www.elevatorbud.pat.ua.
Основні  показники   фінансово-господарської  діяльності  під-

приємства (тис.грн.)

Найменування показників

Період

Звітний
2016 

(тис. грн.)

Попередній
2015 

(тис. грн.)

Усього активів 42279 38375
Основні засоби 17465 18484
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9315 7726
Сумарна дебіторська заборгованість 14418 11837
Грошові кошти та їх еквівалент 1081 328
Нерозподілений прибуток 36866 33664
Власний капітал 38097 34895
Статутний капітал 991 991
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4182 3480
Чистий прибуток (збиток) 3202 4788
Середньомісячна кількість акцій (шт.) 19048 19048
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 416 429

Найменування  показника
Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 127,3 104,2
Основні засоби 27,6 33
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8,7 9,5
Сумарна дебіторська заборгованість 29,4 39,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 5,2
Нерозподілений прибуток -323,3 -325,4
Власний капітал 316,1 316,1
Статутний капітал 107,6 107,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 24,1 3,1
Чистий прибуток (збиток) 2,1 13,9
Середньорічна  кількість акцій (шт.) 430365 430365
Кількість власних акцій, викуплених  протягом
періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на  викуп
власних акцій протягом  періоду - -
Чисельність працівників  на  кінець  періоду
(осіб) 8 7

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIССЯХЛIБ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04310507
3. Місцезнаходження емітента: 33010  м. Рiвне вул. Макарова,14
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0362) 62-83-78 (0362)

63-25-61
5. Електронна поштова адреса емітента: polissyahlib@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.polissyahlib.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй,

яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
II. Текст повідомлення

10.03.2017 р. ПАТ "Поліссяхліб" отримало від ПАТ "НДУ" (вх,№ 21  від
10.03.2017 р.) 

Реєстр власників іменних цінних паперів складений станом на

01.03.2017 р.  Згідно з даними реєстру відбулися зміни власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

1) Розмір частки акціонера, "фізичної особи" в загальній кількості ак-
цій залишився без змін - 55,566% . До змін розмір частки акціонера "фі-
зичної особи" в загальній кількості голосуючих акцій становив 63,155%,
після змін зменшився і становить  61,857% ;

2) Розмір частки акціонера, Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ
04057758; адреса: 33000, м.Рівне, вул. Соборна, 12А),  в загальній кіль-
кості акцій залишився без змін - 25,999% . До змін розмір частки акціоне-
ра  в загальній кількості голосуючих акцій становив 29,550%, після змін
зменшився і становить  28,943%

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

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

Директор 
Коробка Олександр Федорович 

13.03.2017 р.
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ШАНоВНІ АКЦІоНЕРИ!
Приватне акціонерне товариство «ПРомЕТЕй-ТЕЛЕКом», 

код за ЄДРПОУ 33792630, місцезнаходження: 87500, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. Краснофлотська, б. 170, (далі − “Товариство”) 
повідом ляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі − “Збо-
ри”) відбудуться 24 квітня 2017 р. о 11 год. 00 хв. за адресою: 87500, 
донецька обл., м. маріуполь, вул. Краснофлотська, б. 170, примі-
щення актової зали.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Розгляд звіту директора Товариства за 2016 рік та прийняття рі-

шення за його наслідками.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення 

за його наслідками.

4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 10.00 год. до 
10.45 год. за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 го-
дину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 
24.00 год. 18.04.2017 року.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену належ-
ним чином, або інший документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://33792630.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПРомЕТЕй-ТЕЛЕКом»

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВІКТоРІЯ»

(місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, 
смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5) відповідно до вимог ст. 32 За-
кону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 28 квітня 
2017 року за адресою товариства: одеська область, овідіопольський 
район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5, приміщення «Ге-
неральний директор ПрАТ «Вікторія», об 11.00 годині. Реєстрація учас-
ників зборів з 10.20 до 10.40.

Порядок денний:
1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-

господарської діяльності товариства у 2016 році та визначення основних 
напрямків діяльності на 2017 рік.

3. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2016 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора за 2016 рік.
5. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 

2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку това-

риства за рахунок власного додаткового капіталу, строку та порядку випла-
ти дивідендів за 2016 рік.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — на 24 годину 24 квітня 2017 р.

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку 
денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішення 
про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядо-
вою радою товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, 
який посвідчує особу (паспорт), крім цього, представнику акціонера необхідно 
мати при собі додатково довіреність на право участі у загальних зборах.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товари-
ства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. 
Кооперативна, 5, приміщення «Бухгалтерія», в робочий час. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядком ознайомлення акціонерів з документами — 
Аладьєва Діна Анатоліївна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 41893 43257
Основні засоби та нематеріальні активи 6374 7078
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії - -
Сумарна дебіторська заборгованість 8909 15921
Грошові кошти та їх еквіваленти 3706 1786
Власний капітал 344 344
Статутний капітал — (балансовий рахунок 5000) 98 98
Строкові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 26991 29533
Чистий прибуток (збиток) 1712 907
Середньорічна кількість акцій (шт.) 975 975
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 83 84

Телефон для довідок: (0482) 34-11-22.
Правління Товариства
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Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися із матеріа-
лами під час підготовки до загальних зборів, від дати надіслання цього 
повідомлення до 21.04.2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 
10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) 87500, 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Краснофлотська, б. 170, кабінет №1, 
а в день проведення Зборів − у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів — Ди-
ректор Товариства Ганцева Світлана Миколаївна. 

довідки за телефоном: (044) 227-50-05.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 151360,8 217236,0
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 146605,8 212483,0

Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 1,9 2,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,8 0,4
Нерозподілений прибуток 1349,8 1327,0
Власний капітал 151349,8 151327,0
Статутний капітал 150000,0 150000,00
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 11,0 65909,0
Чистий прибуток (збиток) 22,8 1,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150000000 150000000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
покупку власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 3,0 3,0

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПЕРЕмоГА» 
(місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, 
смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19) відповідно до вимог ст. 32 За-
кону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 28 квітня 2017 
року за адресою товариства: одеська область, овідіопольський район, 
смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Голова 
Правління», об 11.00 годині. Реєстрація учасників зборів з 10.20 до 10.40.

Порядок денний:
1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-

господарської діяльності товариства у 2016 році та визначення основних 
напрямків діяльності на 2017 рік.

3. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2016 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 

2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку това-

риства за рахунок власного додаткового капіталу, строку та порядку випла-
ти дивідендів за 2016 рік.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — на 24 годину 24 квітня 2017 р.

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку 
денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішення 
про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядо-
вою радою товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, 

який посвідчує особу (паспорт), крім цього, представнику акціонера необхідно 
мати при собі додатково довіреність на право участі у загальних зборах.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товари-
ства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. 
Кооперативна, 19, приміщення «Головний бухгалтер», в робочий час. По-
садова особа, відповідальна за порядком ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Карпук Людмила Миколаївна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 22007 20810
Основні засоби та нематеріальні активи 4052 2966
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1007 2423
Грошові кошти та їх еквіваленти 339 93
Власний капітал 10369 7855
Статутний капітал — (балансовий рахунок 
5000)

6268 6268

Строкові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1775 1297
Чистий прибуток (збиток) 2514 1063
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25073600,00 25073600,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 25

Телефон для довідок: 04851- 4-13-93.
Правління Товариства
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Приватне акціонерне товариство «АСВЕГА-У» (надалі-Товариство) по-
відомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 29.04. 2017 року 
о 17.00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035 м.Київ,  
вул. Солом'янська, 1 на 8-му поверсі у офісі № 804. Перелік акціонерів, 
які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 
25.04.2017р. Реєстрація акціонерів з 16.00 до 16.45 Для участі в зборах 
необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність 
на право участі у зборах.

ПоРЯдоК дЕННИй
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

Зборів. 2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на За-
гальних Зборах. 3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 
2016 р. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. 5. Затвердження річного звіту, 
балансу за 2016р., розподіл прибутку Товариства.

Адреса власного веб-сайту з проектами рішень з питань проекту поряд-
ку денного: asvega.mbk.biz.ua.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-

обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Збо-
рів за місцезнаходженням Товариства 03035 м.Київ, вул. Солом'янська, 1 
на 8-му поверсі офіс № 804.: — до дати проведення Загальних Зборів — у 
робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою до-
мовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Збо-
рів — за місцем їх проведення. Відповідальна особа — Гончарук О.Ф. Теле-
фон для довідок: : (044) 248-7111.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн. 2015/2016 рр.)

Усього активів:378,4/436,1;Основні засоби:0/0;Довгострокові фінансові 
інвестиції:0/0; Запаси: 246,8/104,7;Сумарна дебіторська заборгованість:67,9/ 
132,8;Грошові кошти та їх еквіваленти:29,8/109,6 ; Нерозподілений 
прибуток:139,2/167,2;Власний капітал:321,2/349,2;Статутний 
капітал:182/182; Довгострокові зобов’язання: 0/0; Поточні 
зобов’язання:57,2/86,9;Чистий прибуток (збиток):32,6/28; Середньорічна 
кількість акцій(шт): 1820/1820; Кількість власних акцій, викуплених (шт)0/0; 
Чисельність працівників: 7/7.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АСВЕГА-У»
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «РЕСПУБ-
ЛIКАНСЬКЕ НАУКоВо-ВИРоБНИЧЕ ПIдПРИЄ мСТВо 
«УКРЕКСПо-ПРоЦЕС» (надалі-Товариство) повідомляє про скликан-
ня річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудуться 29.04.2017 року о 
9.00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03022, м.Київ, вул. Ва-
сильківська, 45 корп.5 на 3-му поверсі, кімната № 27. Реєстрація акціонерів 
з 8.00 до 8.45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 
складено станом на 25.04.2017 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, 
який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.

ПоРЯдоК дЕННИй
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

Зборів. 2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на За-
гальних Зборах. 3. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства 
за 2016 р. 4. Звіт Ревізора за 2016 р. 5. Затвердження річного звіту, балансу 
за 2016р.,розподіл прибутку Товариства . 6. Про затвердження змін та до-
повнень до Статуту Товариства.

Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту поряд-
ку денного: ueks.mbk.biz.ua

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Збо-
рів за місцезнаходженням Товариства: 03022, м.Київ, вул. Васильків-
ська, 45, корп.5 на 3-му поверсі, кімната №27: — до дати проведення 
Загальних Зборів — у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) 
за попередньою домовленістю з відповідальною особою; — у день прове-
дення Загальних Зборів — за місцем їх проведення. Відповідальна осо-
ба — Леоненко В.В. Телефон для довідок: (044) 258-56-57.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн. 2015/2016рр.)

Усього активів:1532,3/1996,7; Основні засоби:345,3/363,6; Довгостроко-
ві фінансові інвестиції:0/0; Запаси:50,6/42,7; Сумарна дебіторська 
заборгованість:674,9/710,4; Грошові кошти та їх еквіваленти: 386,4/775; 
Нерозподілений прибуток:738,6/998,3; Власний капітал:833,6/1093,3; Ста-
тутний капітал: 19,9/19,9; Довгострокові зобов’язання:0/0; Поточні зобов’я-
зання: 698,7/903,4; Чистий прибуток(збиток): 138,9/259,7; Середньорічна 
кількість акцій(шт):100/100;Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт):0/0;Загальна кількість коштів витрачених на викуп власних 
акцій:0/0; Чисельність працівників (осіб): 23/20.
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ПоВІдомЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів Пуб-
лічного акціонерного товариства «ІВАНоПІЛЬСЬКИй ЦУКРоВИй ЗАВод»

Публічне акціонерне товариство «ІВАНОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗА-
ВОД» (Код за ЄДРПОУ 00372380), місцезнаходження: 13253, Житомирська 
обл., Чуднівський р-н, смт. Іванопіль, вул. Заводська, буд. 32-а, (далі — То-
вариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 року об 11 годині 00 хв., за 
адресою: 13253, Житомирська обл., Чуднівський р-он, смт. Іванопіль, 
вул. Заводська, буд. 32-а, зала для переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
здійснюватиметься 27 квітня 2017 р. за місцем їх проведення з 10-00 до  
10-45 години.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно 
при собі мати: акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); пред-

ставникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно чинного законодав-
ства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та 
документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах, станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на 

річних Загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання на річних Загальних зборах.
4. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІВАНоПІЛЬСЬКИй ЦУКРоВИй ЗАВод»
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5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту виконавчого органу.

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

7. Затвердити звіт та висновки аудитора Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому числі, 

балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.
9. Визначення порядку покриття збитків.
10. Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рік.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради.

14. Затвердження проведеного списання частини основних засобів То-
вариства та/або затвердження здійснення списання частини основних засо-
бів Товариства.

15. Здійснення уцінки основних засобів Товариства.
16. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про 

попереднє схвалення значних правочинів.
17. Зміна типу Товариства.
18. Зміна найменування Товариства.
19. 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 відпо-
відності до законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань проекту порядку денного, у робочий час з 9:00 до 
18:00 за адресою: 13253, Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт. Івано-
піль, вул. Заводська, буд. 32-а, зала для переговорів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://00372380.infosite.com.ua

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — т.в.о. Генерального директора Адамець Олена Володими-
рівна. Довідки за телефоном: 095-583-74-79.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 р. (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 3316 3543 
Основні засоби 3203 3425
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 4 4
Сумарна дебіторська заборгованість 69 70
Грошові кошти та їх еквіваленти 40 44
Нерозподілений прибуток -1031 -806
Власний капітал -882 -657
Статутний капітал 149 149
Довгострокові зобов’язання 4162 4162
Поточні зобов’язання 36 38
Чистий прибуток (збиток) -225 -235
Середньорічна кількість акцій (шт.) 141717 141717
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 5

до відома акціонерів!
ПрАТ «Артемівський завод «Буддеталь» (код за ЄДРПОУ 05465519, 

адреса: 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Трудова, 20)
14 квітня 2017 року відбудуться загальні збори акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Артемівський завод «Буддеталь». Початок збо-
рів о 8.30 за адресою: донецька обл., м. Артемівськ, вул. Трудова, 20.

ПоРЯдоК дЕННИй:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання 
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 роки та визначення основних напрямків діяльності на 
2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 роки.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово-господарську 

діяльність Товариства за 2016 роки, та затвердження висновків Ревізора за 
2016 роки.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту 
Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської 
діяльності та балансу Товариства за 2016 роки та основних напрямків роз-
витку на 2017 рік.

7. Вирішення питань про напрямки використання прибутку (покриття 
збитків) Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

8. Про зміну найменування Товариства з Приватного акціонерного това-
риства «Артемівський завод «Буддеталь» на Приватне акціонерне товари-
ство «Бахмутський завод «Буддеталь».

9. Про внесення змін до Статуту та викладення його в новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів та 

викладення його в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду та викладення 

його в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положення про Правління та викладення його 

в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію та викладен-

ня його в новій редакції.
14. Про припинення повноважень Голови та Членів Правління Товари-

ства. Про обрання Голови та Членів Правління Товариства.
15. Про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради То-

вариства. Про обрання Голови та Членів Наглядової ради Товариства за-
твердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради.

16. Про припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії То-
вариства. Про обрання Ревізора Товариства.

17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом 2017 року.

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

Найменування показника звітний попередній
Усього активів 2447 2663
Основні засоби 1308 1394
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 752 777
Сумарна дебіторська заборгованість 66 403
Грошові кошти та їх еквіваленти 197 54
Нерозподілений прибуток 43 -
Власний капітал 1794 1751
Статутний капітал 317 317
Довгострокові зобов’язання 30 20
Поточні зобов’язання 623 892
Чистий прибуток (збиток) 43 (273)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1269420 1269420
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
буде відбуватися за місцем проведення загальних зборів 14 квітня 
2017 року з 8.00 до 8.25 за адресою: Донецька обл., м. Артемівськ, вул.  Тру-
дова, 20, кабінет голови правління. При собі мати паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу, та ідентифікаційний код. Уповноваженим пред-
ставникам необхідно мати паспорт або документ, який засвідчує особу; 
доручення на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів 
(якщо це необхідно), оформлене згідно з чинним законодавством.

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. 10.04.2017 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся до 7 квітня 2017 року з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 13.00 год. за 
адресою: Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Трудова, 20, кабінет головного 
бухгалтера. З 14 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається 
у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про-
ведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за ознайомлен-
ня акціонерів з документами — головний бухгалтер Михайловіна Т.В.

Телефон для довідок: (0627) 44-84-60.
З повагою, Правління Товариства

ПРАТ «АРТЕмІВСЬКИй ЗАВод «БУддЕТАЛЬ»
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ІНФоРмАЦІЯ В ПоВІдомЛЕННІ ПРо ПРоВЕдЕННЯ РІЧНИХ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКЦІоНЕРІВ ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо 

ТоВАРИСТВА «СТРАХоВА КомПАНІЯ «КАЛИНА»
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 13.04.2017 р., 11-00 год., 

04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, кімн. 429, тел. (044) 590-48-00.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 

зборах: початок о 10-00 год., закінчення о 10-45 год.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах: 07.04.2017 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом по-

рядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень.
2. Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» про затвер-

дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на За-
гальних зборах.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради ПАТ «СК «Калина».

4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Ка-
лина».

5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Калина», затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з членами Наглядової ради.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПАТ «СК 
«Калина».

7. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «СК «Калина».
8. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Калина» про результати фінансово-

господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління ПАТ «СК «Калина».

9. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Ка-
лина».

10. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Калина» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «СК «Калина» за 2016 рік на підставі висновку 
аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ 
«СК «Калина».

11. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Калина» 
за 2016 рік.

12. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Калина» за 2016 рік.
13. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Калина» за 

2016 рік.
14. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАЛИНА» (надалі — Товариство) 
шляхом його реорганізації (перетворення) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНА» та затвердження місцезнаходження 
правонаступника.

15. Затвердження порядку та умов перетворення Товариства.
16. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАЛИНА» (надалі — Комісія), обрання 
персонального складу Комісії у зв`язку з його перетворенням на товариство 
з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії повноважень по виконанню 
передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.

17. Проведення інвентаризації та призначення інвентаризаційної комісії.
18. Затвердження порядку і строку заявлення кредиторами вимог до ПУ-

БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КА-
ЛИНА» у зв`язку з його припиненням шляхом перетворення.

19. Затвердження порядку та умов викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАЛИНА» у акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та голосували проти 
прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення 
в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНА».

20. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАЛИНА» на частки у 
статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КАЛИНА».

21. Затвердження передавального акту Товариства.
22. Зупинення обігу акцій, скасування реєстрації випусків акцій ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАЛИНА».
23. Затвердження плану перетворення Товариства.
24. Прийняття рішення про подання заяви до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про ви-
ключення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМ-
ПАНІЯ «КАЛИНА» з Державного реєстру фінансових установ та анулюван-
ня Свідоцтва згідно чинного законодавства.

25. Створення в результаті перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНА», затвердження його статуту.

26. Затвердження розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНА» та розподілу часток між всіма 
учасниками.

27. Затвердження основних видів діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНА».

28. Затвердження адреси місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНА».

29. Обрання (призначення) органів управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНА».

30. Призначення уповноважених осіб (уповноваженої особи) на підпи-
сання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНА».

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у робочі дні, ро-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА КомПАНІЯ «КАЛИНА»
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бочий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 
29-А, кімната 331, а в день проведення річних Загальних зборів — у місці їх 
проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення Акціонерів з документами — Прилипко Тетяна Володимирівна.

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: не розміщено, веб-сайт знаходиться в процесі розробки.

6. основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК 
«Калина» (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 14 492 16 665
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 4 282 4 634
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1

Нерозподілений прибуток -3 751 -4057
Власний капітал 14 249 16 660
Статутний капітал 18 000 18 000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 243 5
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 000 000 18 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

7. Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано: Бюле-
тень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№ 49 (2554) від 14.03.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова Правління Н.П. Губар,  10.03.2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
ФIРмА «АНТIК» ЛТд

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 ТО-
ВАРИСТВО ФIРМА «АНТIК» ЛТД, код за ЄДРПОУ 20413916, місцез-
находження 12511 Житомирська обл., Коростишiвський р-н, 
с. Кам’яний Брiд, міжміський код та телефон емітента (04130) 71316.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 10.03.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.pamjatnik.com.ua.

директор ___________  макаренко Л.Я.

ПоВІдомЛЕННЯ ПРо ВНЕСЕННЯ ЗмІН до ПРоЕКТУ ПоРЯдКУ 
дЕННоГо ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКЦІоНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТЕХНо-
Ло ГІЯ», код ЄДРПОУ 14022407 (надалі — Товариство), повідомляє про 
внесення змін до проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 25 березня 2017 року о 10.00 годині, за адресою 
місцезнаходження Товариства: Україна, м. Суми, просп. Курський, 147-А, у залі 
засідань (другий поверх). Повідомлення про скликання загальних зборів акціо-
нерів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку» №33(2538) від 17.02.2017 року.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на 
підставі пропозиції акціонера, що володіє більше 5 відсотків простих акцій То-
вариства, проект порядку денного доповнено наступним питанням: «9. Прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го — www.technologia.com.ua

Голова Правління АТ «ТЕХНоЛоГІЯ»  В.м. мерзлий

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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «АЛЬФА-БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 23494714
3. Місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 490 46 00, 044 490 46 01
5. Електронна поштова адреса: mail@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://alfabank.ua/ru/investor-relations/
documents

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
10.03.2017 року у зв'язку з виробничою необхідністю рішенням Спо-

стережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» виключено зі складу Правління банку 
Соломієнко Тамару Іванівну (СН № 223459, виданий Мінським РУ ГУ МВС 
України в м.Києві 25.06.1996).

Підставою для прийняття рішення про виключено зі складу Правління 
банку Соломієнко Тамари Іванівни є рішення Спостережної ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Соломієнко Тамара Іванівна до виключення зі складу Правління пра-
цював на посаді Члена Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 01.06.2004 року 
(12 років і 9 місяців). 

На посаду, яку займала Соломієнко Тамара Іванівна в складі Правлін-
ня ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Соломієнко Тамара Іванівна не має непогашених судимостей за зло-
чини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, служ-
бової діяльності. 

Соломієнко Тамара Іванівна часткою в статутному капіталі 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не володіє.

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     В.В. михайльо  13.03.2017

Річна інформація емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЗдоЛБУНІВСЬКИй ЗАВод ПЛАСТ-
мАСоВИХ ВИРоБІВ «ІСКРА» , 02971570, С. Наливайка, 1, 
м. Здолбунів, Здолбунівський, Рiвненська область, 35705, Україна, (03652) 
2-26-02

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.03.2016 р.

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

4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
— фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000», 21642796
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ за-
вод «Іскра» за 2015 р. (тис.грн.)

Усього активів 8425, Основні засоби 612, Довгострокові фінансові ін-
вестиції 14, Запаси 3802, Сумарна дебіторська заборгованість 3857, Гро-
шові кошти та їх еквівалент 17, Нерозподілений прибуток 2328, Власний 
капітал 6692, Статутний капітал 91, Довгострокові зобов’язання 0, Поточні 
зобов’язання 1733, Чистий прибуток (збиток) 2328, Середньомісячна кіль-
кість акцій (шт.) 905900, Кількість власних акцій, викуплених протягом пе-
ріоду (шт.) 0, Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 0, Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 50.

основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ за-
вод «Іскра» за 2016 р. (тис.грн.)

Усього активів 9907, Основні засоби 555, Довгострокові фінансові ін-
вестиції 14, Запаси 4604, Сумарна дебіторська заборгованість 2921, Гро-
шові кошти та їх еквівалент 1687, Нерозподілений прибуток 2301, Влас-
ний капітал 8644, Статутний капітал 91, Довгострокові зобов’язання 0, 
Поточні зобов’язання 1263, Чистий прибуток (збиток) 2301, Середньомі-
сячна кількість акцій (шт.) 905900, Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 0, Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду 0, Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 50.

Голова правління ПрАТ завод «Іскра»  Фурманчук В. І.
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Повідомлення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС», що знаходить-
ся за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, повідомляє, що 
загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2017 року об 11-00 за 
адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річ-
них загальних зборах Товариства відбуватиметься 21 квітня 2017 року з 
10:30 до 10:55 години за місцем проведення зборів. Для участі у зборах 
учасників необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), 
а представникам учасників, крім того, — довіреність на право участі у збо-
рах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дений станом на кінець операційного дня 17 квітня 2017 року у порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку 

проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних збо-
рів.

2. Розгляд звіту директора про діяльність товариства у 2016 році та при-
йняття рішення за результатами його розгляду.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результа-
ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за на слідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Това-
риства.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства за ре-

зультатами діяльності у 2016 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 

комісії.
основні показники господарсько-фінансової діяльності 

 у 2015-2016 роках, тис.грн.
Найменування показника Період

2015 р. 2016 р.
Усього активів 12140 9841
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 -
Нерозподілений прибуток (збиток) (252) (507)
Власний капітал 9753 9498
Статутний капітал 10000 10000
Чистий прибуток (збиток) (49) (255)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 000 100 000

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати їх проведення, учасники можуть ознайомитись з документами з пи-
тань порядку денного, у робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням: 
м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх, а в день проведення загальних 
зборів — також у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлен-
ня з документами порядку денного річних загальних зборів — Роговець Ігор 
Вікторович. Телефон для довідок: (044) 2201280.

директор ПрАТ «КУА «Амадеус»  Роговець І.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«доНЕЦЬКИй мІСЬКИй моЛоЧНИй ЗАВод №2»
(місцезнаходження: 84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 

Остапа Вишні, 22)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбу-

дуться «25» квітня 2017 року об 11.00 за адресою: 84331, донецька область, 
м. Краматорськ, вул. остапа Вишні, 22, адміністративне приміщення.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах — «25» квітня 
2017 р. з 10.00 до 11.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах — «19» квітня 2017 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік та основні напрямки фінансово-господарської ді-
яльності у 2017 році.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.
Для реєстрації при собі мати документ, що посвідчує особу. Представникам 

акціонерів потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.30 до 
16.30  год. за адресою: 84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа 
Вишні,  22, адміністративне приміщення. Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: http://dgmz2.com.ua. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — юрисконсульт 
ПАТ «Донецький ММЗ №2». Довідки за телефоном: (06264) 2-08-98.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника період 
2016 рік 2015 рік

Усього активів 793436 786124
Основні засоби 75485 75683
Довгострокові фінансові інвестиції 716 716
Запаси 386665 389008
Сумарна дебіторська заборгованість 177052 169053
Грошові кошти та їх еквіваленти 43 43
Нерозподілений прибуток -251 -173
Власний капітал 36961 37039
Статутний капітал 24900 24900
Довгострокові зобов’язання 408010 408326
Поточні зобов’язання 348465 340759
Чистий прибуток (збиток) -78 -208
Середньорічна кількість акцій (шт.) 415000 415000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 19

Повідомляємо, що 25.04.2017 року о 19-00 в приміщенні Приватного 
акціонерного товариства «АСТРА ЛюКС», пр.Науки,33, м.Київ, 03028, 
відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ «Астра Люкс».

ПоРЯдоК дЕННИй:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 

2016 р. та затвердження балансу.
2. Розподіл річного прибутку підприємства.
3. Звіт ревізора.
4. Визначення основних напрямків діяльності підприємства на 2017 р.
5. Про оренду та приватизацію нежитлових приміщень та земельних ді-

лянок.
6. Про особливості затвердження та укладення значних правочинів.
7. Про затвердження значних правочинів за звітний 2016 р.
8. Про особливості укладення кредитних угод, угод застави, угод на за-

безпечення пропозицій конкурсних торгів.
9. Переобрання органів управління Товариством (Наглядова рада, Реві-

зор).
10. Про придбання транспортних засобів.
Реєстрація акціонерів проводиться 25.04.2017 р. з 9-00 до 10-00 за 

адресою: пр.Науки,33, м.Київ, 03028. Для реєстрації акціонерам потрібно 
мати документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів — дору-
чення та паспорт.

довідки за телефоном: (044) 497-3000.

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

№ 
п/п

Найменування показника Період
звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

1 Усього активів 60415,0 54720,0
2 Основні засоби 11650,0 9957,0
3 Довгострокові фінансові інвестиції - -
4 Запаси 10693,0 2628,0
5 Сумарна дебіторська заборгованість 30875,0 39911,0
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 7117,0 731,0
7 Нерозподілений прибуток 20446,0 19731,0
8 Власний капітал 21086,0 20371,0
9 Статутний капітал 1,0 1,0
10 Довгострокові зобов’язання 24,0 -
11 Поточні зобов’язання 39305,0 34315,0
12 Чистий прибуток (збиток) 715,0 3514,0
13 Середньорічна кількість акцій, шт. 1280 1280
14 К-ть власних акцій, викуплених протягом 

періоду, шт.
- -

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

- -

16 Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 108 106

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КомПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАмИ «АмАдЕУС»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АСТРА ЛюКС»
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Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракцій-
ний завод» (код за ЄдРПоУ: 00384147)

Повідомлення про проведення загальних зборів
до уваги акціонерів приватного акціонерного товариства «Поло-

гівський олійноекстракційний завод»!
Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний 

завод», ідентифікаційний код юридичної особи: 00384147, місцезнахо-
дження юридичної особи: Україна, 70600, Запорізька область, Пологів-
ський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (надалі — То-
вариство), повідомляє про те, що 15 квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин 
за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто 
Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (3-й поверх адміністративної бу-
дівлі Товариства, приміщення залу для засідань) відбудуться чергові За-
гальні збори Товариства (надалі — Загальні збори).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться  
15 квітня 2017 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин на 1-му 
поверсі адміністративної будівлі Товариства (у приміщенні прохідної), що 
знаходиться за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський 
район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде 
складений станом на 24 годину 11 квітня 2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голо-
сування) Загальних зборів: (1) Про обрання лічильної комісії Загальних 
зборів Товариства. (2) Про затвердження порядку проведення Загальних 
зборів Товариства. (3) Розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. (4) Розгляд звіту Наглядо-
вої ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. (5) Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 
(6) Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяль-
ності Товариства за 2016 рік. (7) Про розподіл (покриття) збитків Товари-
ства. (8) Про затвердження стратегії розвитку та основних напрямів діяль-
ності Товариства на 2017 рік. (9) Про внесення змін до Статуту Товариства. 
Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. (10) Про обрання 
членів Наглядової ради Товариства. (11) Про визначення (встановлення) 
строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. (12) Про затвер-
дження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з членами На-
глядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписан-
ня договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. (13) Про 
припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товари-
ства. (14) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. (15) Про визна-
чення (встановлення) строку повноважень членів Ревізійної комісії Товари-
ства. (16) Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть 
укладатись з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання уповно-
важеної особи на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної 
комісії Товариства. (17) Про попереднє схвалення (про попереднє надання 
згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, 
предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Това-
риством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпо-
теку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових опера-
цій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в 
тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових 
операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Това-
риства, відчуження майна Товариства та граничної сукупної вартості таких 
значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повнова-
жень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання 
Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які бу-
дуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.  

(18) Про попереднє схвалення (про попереднє надання згоди на вчинення) 
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є 
(які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товари-
ством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продук-
тів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) 
шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії та гранич-
ної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій 
раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних пра-
вочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань 
визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких 
значних правочинів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів (крім кумулятивного голосуван-
ня) розміщена на власному веб — сайті Товариства: www.mezpology.zp.ua.

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

Найменування показника                    період 
 звітний  попередній 
Усього активів  1 657 794  1 120 761
Основні засоби (балансова вартість)  287 834  275 113
Довгострокові фінансові інвестиції  0  18 747
Запаси  933 574  545 057
Сумарна дебіторська заборгованість  323 294  237 357
Грошові кошти та їх еквіваленти  92 748  44 487
Нерозподілений прибуток  247 620  260 780
Власний капітал  390 118  407 002
Статутний капітал  15 516  15 516
Довгострокові зобов'язання  363 385  2 857
Поточні зобов'язання  904 291  710 902
Чистий прибуток (збиток)  (16 892)  132 378
Середньорічна кількість акцій (шт.)  486 400  486 400
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)  0  0
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом періоду  0  0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  870  891
* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-

ським висновком, буде надана на Загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 

дня проведення Загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх пред-
ставники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у робочі 
дні з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за місцезнаходженням 
Товариства (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто 
Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (2-й поверх адміністративної бу-
дівлі Товариства, кабінет юридичного управління), а в день проведення За-
гальних зборів — у місці їх проведення (Україна, 70600, Запорізька область, 
Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (3-й по-
верх адміністративної будівлі Товариства, приміщення залу для засідань). 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазна-
ченими матеріалами (документами) є член Наглядової Ради Товариства, 
начальник юридичного управління Дояр Євгеній Володимирович. Телефон 
для довідок: (06165) 23021.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів — пас-
порт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Голова Правління ПрАТ «Пологівський оЕЗ»         о.В. Закарлюка

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПоЛоГІВСЬКИй оЛІйНоЕКСТРАКЦІйНИй ЗАВод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Державне агентство 

автомобiльних дорiг України
2. Код за ЄДРПОУ 37641918
3. Місцезнаходження 03150 м. Київ вул. 

Фiзкультури, 9
4. Міжміський код, телефон та факс (044)287-23-63
5. Електронна поштова адреса slisarenko@ukravtodor.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ukravtodor.gov.ua

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення

Cущенко Володимир Миколайович звiльнений 10 березня 2017 року вiд 
виконання обов'язкiв заступника Голови Державного агентства 
автомобiльних дорiг України вiдповiдно до наказу Державного агентства 
автомобiльних дорiг України вiд 10 березня 2017 № 132-К та на пiдставi 
розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2017 року № 121-р 
«Про звiльнення Сущенка В. М. вiд виконання обов'язкiв заступника Голо-
ви Державного агентства автомобiльних дорiг України». Сущенко В. М. пе-
ребував на посадi виконуючого обов'язки заступника Голови Державного 
агентства автомобiльних дорiг України з 07.06.2016.

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 Новак Славомiр Ришардович
В. о. Голови (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.10
(дата)

дЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВо АВТомоБIЛЬНИХ доРIГ УКРАїНИ



№49, 14 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПрАТ «НоВоКАХоВСЬКИй ЗАВод СИЛІКАТНої 
ЦЕГЛИ» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться «14» квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: 
74900,Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Індустріальна ,13 в кім-
наті засідань другого поверху адмінбудівлі.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 11:30 до 11:50 годин.
Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Наглядової 

ради Товариства за 2016 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товари-

ства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду результатів перевірки 

фінансово-господарскої діяльності Товариства аудитором за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2016 році.
8. Про попереднє схвалення та надання повноважень директору вчи-

няти значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що 
є предметом такого правочину, становить більше 50 відсотків вартості ак-
тивів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.. 

9. Затвердження змін до Статуту Товариства. 
Результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонер-

ного товариства «Новокаховський завод силікатної цегли» за 2016 рік.
Основні показники фінансово-госплдарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника 
Звітний 
період 

(2016 р.) 

Попередній 
період 

(2015 р.)
Усього активів 5500,3 5446,8 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5137,3 5172,5 
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 112,9 119,0 
Сумарна дебіторська заборгованість 134,6 90,2 
Грошові кошти та їх еквіваленти 59,8 7,9 
Нерозподілений прибуток (збиток) (3711,7) (3710,3) 
Власний капітал 3747,4 3672,0 
Статутний капітал 3742,3 3742,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1752,9 1774,8
Чистий прибуток (збиток) (1,4) (195,0) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3742300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7 
Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «НК ЗСЦ», які мають право для 
участі у загальних зборах – 24:00 годин 13.04.2016 року. 

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати паспорт , а представни-
кам акціонерів – паспорт та довіреність , оформлену згідно з чинним за-
конодавством, на передачу їм права участі в зборах.

Ознайомитися з проектами документів, які пов`язані з порядком денним 
загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 74900,Херсонська  обл..,  
м. Нова Каховка, вул..Індустріальна,13 в кімнаті засідань з 10:00 до 12:00 та з 
13:00 до 15:00 в робочі дні.

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

Довідки за тел.:0 (5549) 4-51-32
директор ПрАТ «НК ЗСЦ» С.м.Сліпий»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БАРВА-
ПРомТАРА» (код за ЄДРПОУ:25570365, місцезнаходження: с.Ямни-
ця, Тисменицький район, Івано-Франківська область, вул. Галицька,58) 
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі - 
Збори), які відбудуться 21 квітня 2017 року за місцезнаходженням това-
риства, за адресою: с.Ямниця Тисменицького району Івано-
Франківської області, вул.Галицька,58 (в цеху металевої тари, який 
знаходиться на території ПАТ «Завод ТОС »БАРВА»). Початок Зборів об 
11:00 годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 
21  квітня 2017 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах  – 
14 квітня 2017р. (станом на 24.00 год.).

Проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії Зборів Товари-
ства. 2.Обрання Голови та секретаря Зборів та затвердження регламенту 
роботи Зборів акціонерів. 3.Звіт Директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт Ревізора Товари-
ства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6.Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2016р. 7.Про розподіл 
прибутку та виплату дивідендів за 2016р. 8.Про основні напрямки діяльнос-
ті Товариства на 2017р. 9.Про схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більше, як одного року з дня прийняття 
рішення та затвердження значних правочинів, вчинених в 2016р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів:  
bpt.prat.ua. Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів до-
датково довіреність, тощо, які підтверджують їх повноваження, оформлені і 
засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства. Акціонери мо-
жуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: с.Ямниця, Тис-
меницький район, Івано-Франківська область, вул. Галицька,58 (адміністра-
тивний корпус ПАТ «Завод ТОС »БАРВА», кабінет головного бухгалтера) з 
09:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю, а в день проведення зборів – за 
місцем їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, є Кость І.В. Телефон для довідок: (0342)506871. 

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

Найменування показника  Період
2016р. 2015р.

Усього активів 5271  14501
Основні засоби  75  55
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси 3165  3902
Сумарна дебіторська заборгованість 196  372
Грошові кошти та їх еквіваленти 1689  10171
Нерозподілений прибуток 4599  13620
Власний капітал 4655  13676
Статутний капітал 56  56
Довгострокові зобов’язання  -
Поточні зобов’язання  616  825
Чистий прибуток (збиток) 1479  4988
Середньорічна кількість акцій(шт.) 56250 56250
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду 32  33

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для 
опублікування)

I. Загальні відомості ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛ-
СТАС» ЄДРПОУ 14220018, адрес 14000, м.Чернiгiв, вул. Пушкiна,16. 
тел/ф (0462) 651-511 Електронна адреса office@olstas.com.ua Адреса 
в Інтернет https://sites.google.com/site/pratolstas

Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. II. Текст 
повідомлення Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди 
на вчинення значного правочину - 10.03.2017; Найменування уповно-
важеного органу: загальнi збори акцiонерiв Предмет правочину: одер-
жання кредитiв та/або позик, надання в заставу та/або iпотеку власно-
го майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй 
Товариства, страхування, вiдчуження майна Товариства, купiвлi-

продажу рухомого i нерухомого майна Товариства, в тому числi 
примiщення магазину, що знаходиться за адресою: м. Чернiгiв, про-
спект Перемоги, 96 А, до наступних загальних зборiв акцiонерiв, з гра-
ничною сукупною вартiстю цих правочинiв 5 (п’ять) мiльйонiв гривень. 
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (ста-
ном на 31.12.16р. - 555,8 тис. грн; Спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв 899,6%; Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй- 125 573; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах: 111 513 (88,8%); Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 111 513 (100%вiд 
зареєстрованих для участi у зборах, 88,8 % вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «про-
ти» прийняття рiшення: 0. Підтверджую достовірність цієї інформації-
Генеральний директор С.I.Котенко 

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«оЛСТАС»
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Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство « Ковельські ковбаси » (код ЄДРПОУ 

30381257 )
місцезнаходження : м. Ковель, вул.. Володимирська,156, 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 28 квітня 2017 року о 12:00 год. за адресою м. Ковель, 

вул.. Володимирська,156 ( актовий зал).
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у 

загальних зборах розпочнеться в 11ºº год. і закінчиться в 12ºº год. за місцем 
проведення зборів 

Порядок денний:
1. Обрання головуючого та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
3. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на за-

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

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

діяльності Товариства за 2016 рік. 
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 

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

слідками звітів Правління та Ревізійної комісії. Затвердження результатів 
діяльності товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2016 році.
9. 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, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності

ПрАТ « Ковельські ковбаси » за 2016 рік (тис. грн.)
Найменування показника періоди

звітний попередній
Усього активів 5673 6119

Основні засоби ( за залишковою 
вартістю )

3094 3344

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська 
заборгованість

265 425

Грошові кошти та їх еквіваленти 30 30
Нерозподілений прибуток 10986 10392
Власний капітал (1651) (2245)
Статутний капітал 6900 6900
Довгострокові зобов’язання 4820 5138
Поточні зобов’язання 1586 816
Чистий прибуток (збиток) - (1810)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3450000 3450000
Кількість власних акцій випущених протягом 
періоду ( шт. )

- -

Загальна сума коштів витрачених 
на випуск власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду ( осіб )

1 1

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товари-
ства : ua-region.com.ua/30381257/ Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 
24.04.2017 р. З матеріалами, що стосуються порядку денного загаль-
них зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися особисто при-
бувши за адресою: м. Ковель, вул.. Володимирська,156, актовий зал в 
робочий час з 9.00 до 17.00 (відповідальна особа Гончаренко В. Л. ). 
Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників ак-
ціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно 
до вимог законодавства. 

Правління ПрАТ « Ковельські ковбаси »

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КоВЕЛЬСЬКІ КоВБАСИ»

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну 
(С. Петлюри), Б.18.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 01032, м. Київ, 
вул. Комінтерну (С. Петлюри), Б. 18, торговий зал магазину «оптика». 

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 21.04.2017 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 09 год. 20 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 09 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 год. 10 хв.
Для реєстрації учасникам загальних зборів треба мати: акціонерам 

– паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі в 
загальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законодав-
ства. 

Акціонери, до дати проведення загальних зборів, в робочі дні (з поне-
ділка по п’ятницю) з 9-00 до 15-00 мають можливість ознайомитися с 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного за місцезнаходженням Товариства: 01032, м. Київ, вул. Комінтерну 
(С. Петлюри), Б.18, торговий зал магазину «Оптика», а в день проведен-
ня загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Ляшен-
ко Ігор Валентинович. Реєстрація акціонерів та їх представників для 
участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом 
на 24 годину 17 квітня 2017 р. ( за три робочих дні до дати проведення 
зборів).

ПоРЯдоК дЕННИй:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів, затвердження 

регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора за результатами фінансово - господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) про виконану роботу протягом 

2016  року, затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора) з приводу 
річного звіту та балансу Товариства. Затвердження річного звіту та балан-
су Товариства за 2016 рік. 

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 
ради, Директора та Ревізійної комісії (Ревізора).

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. За-
твердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2016 рік.

7. Про попереднє схвалення умов значних правочинів, які можуть вчи-
нятися протягом 2017 року.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ  «ПРИЗмА» (тис. грн)
Період

Показники звітний попередній
Усього активів 2242 2383
Основні засоби 1590 1656
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 174 208
Сумарна дебіторська заборгованість 97 128
Грошові кошти та їх еквіваленти - 10
Нерозподілений прибуток 2217 2353
Власний капітал 2236 2371
Статутний капітал 13 13
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 7 12
Чистий прибуток (збиток) (136) (163)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26 26
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства:

директор ПрАТ «ПРИЗмА»  Ляшенко Ігор Валентинович.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ПРИЗмА»,
(код за ЄдРПоУ 13667349)
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Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КоВЕЛЬСЬКИй м’ЯСоКомБІНАТ» 

(код ЄДРПОУ 00443163 )
місцезнаходження : 45000, Волинська область, м.Ковель, 

вул. Володимирська,156
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 28 квітня 2017 року о 11:00 год. за адресою 45000, 

Волинська область, м.Ковель, вул.Володимирська,156.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі 

у загальних зборах розпочнеться об 10:00 год. і закінчиться в 11:00 год. 
за місцем проведення зборів 

Порядок денний:
1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 

зборів;
1.1.обрання лічильної комісії; 
1.2.обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на 

загальних зборах акціонерів. 
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-

лосування на загальних зборах акціонерів. 
4. Затвердження звіту правління про результати фінансово-

господарської діяльності Товариство за 2016 рік. 
5. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Това-

риства за 2016 рік.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 

2016 році. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік за 

наслідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. За-
твердження результатів діяльності товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2016 році.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Ковельський м’ясокомбінат» за 2016 рік 
(тис. грн.)

Найменування показника
періоди

звітний попере-
дній

Усього активів 5302 5306
Основні засоби ( за залишковою вартістю ) 5238 5242
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 64 64
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -3882 -3486
Власний капітал 1223,5 1223,5
Статутний капітал 4460 4460
Довгострокові зобов’язання 2344 2344
Поточні зобов’язання 91 57
Чистий прибуток (збиток) -3882 -3486
Середньорічна кількість акцій (шт.) 637160 637160
Кількість власних акцій випущених протягом 
періоду ( шт. )

- -

Загальна сума коштів витрачених на випуск 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
( осіб )

1 1

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товари-
ства : www.ua-region.com.ua/00443163. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 
24.04.2017 р. З матеріалами, що стосуються порядку денного загаль-
них зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися особисто при-
бувши за адресою: 45000, Волинська область, м.Ковель, 
вул. Володимирська,156 в робочий час з 10.00 до 18.00 (відповідаль-
на особа Беседа Ніна Василівна). Для участі у зборах при собі необхід-
но мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або дові-
рену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі 
у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. 

Правління ПАТ «Ковельський м’ясокомбінат» 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЄВРоПЕйСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 

СТРАХУВАННЯ», 
код ЄДРПОУ 34692526 (надалі - Товариство) інформує

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів 
(надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 20 квітня 2017 року з 09:30 до 09:45. Дата 
та час відкриття (проведення) Зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00. Місце 
реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04071, Київ, 
вул.  Спаська, 5, оф.15

Місцезнаходження Товариства: Україна, 04071, Київ, вул.. Спаська, 5, 
оф.15

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення Зборів на 14 квітня 2017 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з проектом порядку денного:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Обрання складу лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової Ради, Правління та Ревізора. При-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Прав-
ління, звіту Ревізора.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження 
розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодав-
ством).

6. Переобрання членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання 
договорів з Членами Наглядової Ради 

7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 

до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою  
www.erv.ua. 

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: 
Україна, 04071, Київ, вул. Спаська, 5, оф. 15, кожного робочого дня з 
10.00 до 17.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами Голова Правління Товариства.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 – 2016 роки 

Найменування показника

період

Звітний
2016 р.

Попере-
дній

2015р.
Усього активів 90 030 62 427
Основні засоби (залишкова 
вартість )

1 257 178

Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 217 545
Сумарна дебіторська заборгованість 5 354 5 344
Грошові кошти та їх еквіваленти 69 161 46 100
Нерозподілений прибуток 11 946 4 209
Власний капітал 26 606 18 548
Статутний капітал 9 473 9 473
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 12 713 12 258
Чистий прибуток (збиток) 6 417 6 417
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9 473 000 9 473 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

25 25

для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; дові-

реність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізич-
них осіб). Телефони для довідок : (044) 220-00-07

Голова Правління ___________________ м.м.Бойчин
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«ІЛЛІЧІВСЬКЗоВНІШТРАНС», 

код за ЄДРПОУ: 01860124, місце знаходження: Одеська обл., 
м. Іллічівськ, вул. Промислова, 7

Публічне акціонерне товариство «Іллічівськзовніштранс» (далі за 
текстом також – ПАТ «Іллічівськзовніштранс» або «Товариство») повідо-
мляє про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Іллічівськзов-
ніштранс», які будуть проведені 15 квітня 2017 року о 11 год. 00 хв. за 
адресою: одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7. перший 
поверх у залі засідань ПАТ «Іллічівськзовніштранс».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 11.04.2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
Товариства здійснюватиметься 15.04.2017 року за місцем їх проведення з 
10 год. 00 хв. до 10 год. 40 хв.

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

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на загальні збори): 

1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства та прийняття рішен-
ня про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства 

за 2016 рік.
6. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками за 

2016 рік.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства.
12. Про припинення повноважень членів діючої Наглядової ради Това-

риства. 
13. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради.

16. Про припинення повноважень членів діючої Ревізійної комісії Това-
риства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Реві-
зійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами ревізійної комісії.

19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності за яки-
ми Товариство виступає будь-якою із сторін.

Інформація з проектом(ами) рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства: http://www.
ivt.od.ua/ 

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Товариства прийма-
ються у приміщенні ПАТ «Іллічівськзовніштранс» за адресою: Одеська 
обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кімната №226 у 
письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту 
ПАТ  «Іллічівськзовніштранс» та Положення «Про загальні збори акціоне-
рів» стосовно всіх питань порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати 
їх проведення.

Ознайомитись з документами, які стосуються загальних зборів акціоне-
рів Товариства акціонери зможуть у приміщенні ПАТ «Іллічівськзовніш-
транс» за адресою: 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промисло-
ва, 7, другий поверх, кімната №226 , щоденно (крім суботи та неділі) з 9.00 
до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 до 13.30), а в день проведення річних 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Бобров 
Володимир Леонідович. Довідки за телефоном: (04868) 3-06-59.

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

Найменування показника період
* 2016 рік 2015 рік 

Усього активів 54108 44502
Основні засоби 28999 31034
Довгострокові фінансові інвестиції 5742 5742
Запаси 5128 640
Сумарна дебіторська заборгованість 11306 2939
Грошові кошти та їх еквіваленти 2883 3991
Нерозподілений прибуток 5560 5251
Власний капітал 37760 38069
Статутний капітал 4428 4428
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 16039 6742
Чистий прибуток (збиток) 104 104
Середньорічна кількість акцій (шт.) 136231 136231
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 136 101

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

ПАТ «Іллічівськзовніштранс» 

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ВIдКРИТЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРПЛАСТИК» 
2. Код за ЄДРПОУ
00203588
3. Місцезнаходження
02002 м. Київ вул. марини Раскової,1
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 5173683 (044) 5173683
5. Електронна поштова адреса
office@ukrplastic.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
www.ukrplastic.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
ІІ. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТ «Укрпластик» 14 березня 2017 року (Протокол 
№ 5 засідання Наглядової ради ПАТ «Укрпластик» від 14.03.2017 року) 
було розглянуто питання:

1. Про припинення повноважень посадової особи Члена Наглядової 
Ради Кагаловського Петра Григоровича за власним бажанням. 

Підстава – заява посадової особи Члена Наглядової Ради Кагалов-
ського Петра Григоровича від 28.02.2017 року. Товариство повідомле-
но 28.02.2017 року, повноваження Члена Наглядової Ради Кагалов-
ського Петра Григоровича припиняються через два тижні  
після повідомлення – 14.03.2017 року (відповідно до пп.1 п.1 ст. 57 За-
кону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.39 статуту Товари-
ства).

Наглядова рада вирішила:
1. Припинити повноваження посадової особи Члена Наглядової Ради 

Кагаловського Петра Григоровича за власним бажанням з 14.03.2017 року 
на підставі заяви Кагаловського П.Г.

Рішення прийнято одноголосно.
Кагаловський Петро Григорович - згоди на розкриття паспортних даних 

не надавав, володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «Укрпластик» в роз-
мірі 0,000021%. Зазначена посадова особа не має непогашені судимості за 
корисливі та посадові злочини. Перебував на даній посаді з 22.07.2014 р. 
по 14.03.2017 р. Замість особи, повноваження якої припинено нікого не об-
рано (не призначено).

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

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

Голова Правління   мірошник І. м.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  14.03.2017
  (дата)

ВIдКРИТЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРПЛАСТИК» 
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ПоВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо СТРАХо-

ВА КомПАНІЯ «ІНТЕР-ПоЛІС» 
2. Код за ЄДРПОУ: 19350062
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287– 43-05
5. Електронна поштова адреса: info@inter-policy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.inter-policy.com
7. Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв що вiдбулись 10.03.2017 р. 

(протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про дострокове при-
пинення повноважень Голови Наглядової ради Черняка Євгена Зельмано-
вича у зв’язку iз отриманням звернення акцiонера Товариства про дострокове 
припинення повноважень складу Наглядової ради та обрання нового складу 
Наглядової ради Товариства. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки 
посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
На посадi члена Наглядової ради перебував 4 мiсяцi.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв що вiдбулись 
10.03.2017  р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про 
дострокове припинення повноважень заступника Голови Наглядової ради 
Зiненко Сергiя Вiкторовича у зв’язку iз отриманням звернення акцiонера 
Товариства про дострокове припинення повноважень складу Наглядової 
ради та обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя 
про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її 
розкриття. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Нагля-
дової ради перебував 4 мiсяцi.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв що вiдбулись 10.03.2017 р. 
(протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про дострокове при-
пинення повноважень члена Наглядової ради Гончарова олексiя Володи-
мировича у зв’язку iз отриманням звернення акцiонера Товариства про до-
строкове припинення повноважень складу Наглядової ради та обрання нового 
складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, 
оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутно-
му капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. На посадi члена Наглядової ради перебував 4 мiсяцi.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв що вiдбулись 
10.03.2017  р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про 
дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Сержа Зевле-
вера у зв’язку iз отриманням звернення акцiонера Товариства про достроко-
ве припинення повноважень складу Наглядової ради та обрання нового 
складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, 
оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статут-
ному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. На посадi члена Наглядової ради перебував 2,5 мiсяцi.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв що вiдбулись 
10.03.2017  р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про 
дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради - незалежно-
го директора Горового олександра Васильовича у зв’язку iз отриманням 
звернення акцiонера Товариства про дострокове припинення повноважень 
складу Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради Това-
риства. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа 
не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi 

члена Наглядової ради - незалежного директора перебував 4 мiсяцi.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 10.03.2017 р. 

(протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про обрання членом 
Наглядової ради представника акцiонера - Пушко-Цибуляк Єлiзавету 
михайлiвну строком на 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки 
посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є 
представником акцiонера. Iншi посади, якi обiймала Пушко-Цибуляк Є.М. про-
тягом останнiх п'яти рокiв: начальник внутрiшнього аудиту Ялтинської мiської 
ради, директор Департаменту фiнансiв Чернiвецької обласної державної 
адмiнiстрацiї, заступник директора Департаменту фiнансово-кредитної полiтики 
Мiнiстерства аграрної полiтики i продовольства, перший заступник Голови Лу-
ганської обласної державної адмiнiстрацiї - обласної вiйськово-цивiльної 
адмiнiстрацiї.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 10.03.2017  р. 
(протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про обрання членом 
Наглядової ради представника акцiонера - Кушнiрчук максима Вiкторовича 
строком на 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова 
особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є 
представником акцiонера. Iншi посади, якi обiймав Кушнiрчук М.В. протягом 
останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ТОВ «ТК-Логiстик», директор 
Представництва ВАТ «Центр по перевозке грузов в контейнерах» «Транскон-
тейнер», Генеральний директо ТОВ «ДЕНДI-ФАРМ».

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 10.03.2017  р. 
(протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про обрання членом 
Наглядової ради представника акцiонера - Гончарова олексiя Володимиро-
вича строком на 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки по-
садова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є 
представником акцiонера. Iншi посади, якi обiймав Гончаров О.В. протягом 
останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ТОВ «Iнтер-Контакт».

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 
10.03.2017  р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про 
обрання членом Наглядової ради представника акцiонера - Черняка Євге-
на Зельмановича строком на 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi 
вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою 
в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Є представником акцiонера. Iншi посади, якi 
обiймав Черняк Є.З. протягом останнiх п’яти рокiв – посади: Президент 
Компанiї «УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У 
ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КАIС»; ди-
ректор Компанiї «УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КАIС».

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 
10.03.2017  р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про 
обрання членом Наглядової ради - незалежним директором Горового олек-
сандра Васильовича строком на 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi 
вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою 
в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Є незалежним директором. Iншi посади, якi обiймав 
протягом останнiх п’яти рокiв – посади:директор Приватна юридична фiрма 
«Адвокат»; керуючий партнер Адвокатське об’єднання «АЛIАС».

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

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

Т.в.о. Голови Правління (Генерального директора) С.Е. Нелле
13.03.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство 
«Укрпромтехсервіс». 2. Код за ЄДРПОУ – 05519043. 3.Місцезнахо-
дження - 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька,30. 4.Між-
міський код, телефон та факс- (05354)21634. 5.Електронна поштова 
адреса- 05519043@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації– 
http://05519043.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емі-
тентами цінних паперів: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II.Текст повідомлення
ПрАТ «Укрпромтехсервіс» повідомляє, що наказом № 4-К від 

13.03.2017р. згідно заяви за згодою сторін звільнено головного бухгалте-
ра- Сушко Надія Володимирівна, паспорт серії КО № 526021 вид. 
17.09.2003р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., не володіє 

акціями емітента, перебувала на посаді головного бухгалтера ПрАТ «Укр-
промтехсервіс» з 17.03.2009р.; призначено головним бухгалтером- Оксьом 
Світлана Геннадіївна, паспорт серії КО № 732094 вид. 27.12.2007р.Гадяць-
ким РВ УМВС України в Полтавській обл., не володіє акціями емітента, інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років- державний по-
датковий інспектор відділу податкового контролю Гадяцької МДПІ Полтав-
ської області ДПС, старший державний ревізор-інспектор відділу податко-
вого аудиту Гадяцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, старший 
державний ревізор-інспектор відділу податкового аудиту Гадяцької ОДПІ 
ГУ ДФС У Полтавській області, бухгалтер ПрАТ «Укрпромтехсервіс». Звіль-
нена та призначена посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають.

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

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

2. директор            (підпис)               В.І.Силка               13.03.2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРПРомТЕХСЕРВІС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"УКРХУдоЖПРом"

2. Код за ЄДРПОУ 22858679
3. Місцезнаходження 03039, м. Київ, вул. Iзюмська, 5
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (067) 125-06-94 вiдсутнiй
5. Електронна поштова адреса UKRHUDOJPROM@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://22858679.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УКР-

ХУДОЖПРОМ» (Протокол № 01/2017 вiд 06.03.2017р.) було припинено по-
вноваження Голови Наглядової ради Капишинської Т.В. у зв'язку iз 
вiдкликанням всього складу Наглядової ради. На посадi перебувала з 
13.10.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надала. Володiє 
часткою в статутному капiталi в розмiрi 50,009%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УКРХУДОЖ-
ПРОМ» (Протокол № 01/2017 вiд 06.03.2017р.) було припинено повноваження 
Члена Наглядової ради Патлаченко М.В. у зв'язку iз вiдкликанням всього складу 
Наглядової ради. На посадi перебував з 13.10.2016р. Згоди на розкриття персо-
нальних даних не надав. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє . 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УКРХУДОЖ-
ПРОМ» (Протокол № 01/2017 вiд 06.03.2017р.) було припинено повноваження 
Члена Наглядової ради Бойко Г.С. у зв'язку iз вiдкликанням всього складу На-
глядової ради. На посадi перебувала з 13.10.2016р. Згоди на розкриття персо-
нальних даних не надала. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УКР-
ХУДОЖПРОМ» (Протокол № 01/2017 вiд 06.03.2017р.) було припинено по-
вноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Бабанiної I. I. у зв'язку iз вiдкликанням 
всього складу Ревiзiйної комiсiї. На посадi перебувала з 13.10.2016р. Згоди 
на розкриття персональних даних не надала. Часткою в статутному капiталi 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УКР-
ХУДОЖПРОМ» (Протокол № 01/2017 вiд 06.03.2017р.) було припинено по-
вноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Мосiйчук О.В. у зв'язку iз вiдкликанням 
всього складу Ревiзiйної комiсiї. На посадi перебувала з 13.10.2016р. Згоди 
на розкриття персональних даних не надала. Часткою в статутному капiталi 
Товариства не володiє .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УКР-
ХУДОЖПРОМ» (Протокол № 01/2017 вiд 06.03.2017р.) Капишинську Т.В. 
було обрано Членом Наглядової ради термiном на три роки. Володiє част-
кою в статутному капiталi в розмiрi 50,009%. З 04.12.2015р. обiймала по-
саду голови Наглядової ради ВАТ «Укрхудожпром». 3 13.10.2016р. - Голова 
Наглядової ради ПрАТ «УКРХУДОЖПРОМ». Згоди на розкриття персональ-
них даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На засiданнi Наглядової ради 06.03.2017р. Капишинську Т.В. 
було обрано Головою Наглядової ради.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УКРХ-
УДОЖПРОМ» (Протокол № 01/2017 вiд 06.03.2017р.) Довiдную О.В. було об-
рано Членом Наглядової ради термiном на три роки, як незалежного директо-
ра. Часткою в статутному капiталi не володiє.З 17.03.2010р.- 26.01.2012р. ТОВ 
«Пропрiо», генеральний директор, з 22.09.2014р.-по теперiшнiй час ТОВ 
«Мiстер Еппл»,головний бухгалтер. Згоди на розкриття персональних даних 
не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УКР-
ХУДОЖПРОМ» (Протокол № 01/2017 вiд 06.03.2017р.) Зюзь Т.В. було обра-
но Членом Наглядової ради термiном на три роки, як представника акцiонера 
Фонду державного майна України. Зюзь Т.В. часткою в статутному капiталi 
не володiє. Фонд державного майна володiє часткою в статутному капiталi у 
розмiрi 45,8269%. Зюзь Т.В. з 2010р.-2016р. займала посаду Головного екс-
перта антимонопольного комiтету України. З 2016р. - Головний спецiалiст 
вiддiлу мiждержавних майнових вiдносин Управлiння корпоративних прав 
держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпора-
тивними правами держави Фонду державного майна України. Згоди на роз-
криття персональних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. 

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УКР-
ХУДОЖПРОМ» (Протокол № 01/2017 вiд 06.03.2017р.) Бабанiну I.I. було 
обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три роки. Част-
кою в статутному капiталi Товариства не володiє. З 31.01.2013р. обiймає 
посаду генерального директора ТОВ «Юрбудiнвест» . Згоди на розкриття 
персональних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. На засiданнi Ревiзiйної комiсiї 06.03.2017р. 
Бабанiну I.I. обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УКР-
ХУДОЖПРОМ» (Протокол № 01/2017 вiд 06.03.2017р.) Фонд державного майна 
України, як акцiонера Товариства, було обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства термiном на три роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 45,8269%. Наказом фонду буде призначено вiдповiдного представника.

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 Санжаровський Денис Iгорович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

09.03.2017
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТЕРНо-
ПІЛЬмІСЬКГАЗ» (надалі «Товариство»), місцезнаходження:46008, 
м.Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького,20 ) повідомляє, про проведен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі «Загальні збори») 27 квіт-
ня 2017 р. об 11.00 год. за адресою: м. Тернопіль, вул. довженка, 14А, 
(актовий зал). Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, поча-
ток реєстрації о 9-00 год.,закінчення реєстрації о 10-30 год. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах  – 24 
год.21квітня 2017р. Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер 
повинен мати при собі паспорт,а представник акціонера –паспорт та відпо-
відну довіреність,оформлену згідно з чинним законодавством України. 
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів,акціонери можуть у при-
міщенні Товариства за адресою м.Тернопіль, вул. Митрополита Шептиць-
кого, 20, (кім.204) щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00год. до 11.00 год., 
на сайті www.tmgaz.te, а в день проведення річних Загальних зборів – у 
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення ак-
ціонерів із зазначеними документами є член правління ПАТ «Тернопіль-
міськгаз» – Мельничук С.П. Довідки за тел. (0352) 43-50-76. 

Перелік питань, що виносяться на голосування(порядок денний)
1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів То-

вариства.
4.Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2016р. та основні напрямки розвитку на 2017р.
5.Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення на 

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження висновків Реві-
зійної комісії.

6.Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення на наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради.

7.Затвердження річного звіту та розподілу прибутку по підсумках роботи 
за 2016р. та планового прибутку на 2017р.

8.Попереднє ухвалення значних правочинів у сфері розподілу природ-
ного газу на 2017 рік.

9.Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
10.Про обрання голови та членів Наглядової ради.
11.Затвердження умов договору (контракту) , що укладається з головою 

та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповно-
важується на підписання від імені товариства договору (контракту) з голо-
вою та членами Наглядової ради Товариства.

12. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
13. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії..
14.Затвердження умов договору (контракту) , що укладається з головою 

та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповно-
важується на підписання від імені товариства договору (контракту) з голо-
вою та членами Ревізійної комісії Товариства. 

основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства 
(тис. грн.)

Основні показникм фінансово-господарської діяльності за 2015 р. (2016р.), 
тис.грн. Усього активів 105904 (137153), основні засоби 13833 (9890), запаси 
1810 (3469), сумарна дебіторська заборгованість 78867 (111159), грошові кошти 
та їх еквіваленти 3499 (847), нерозподілений збиток 73814 (86526), власний ка-
пітал -55217 (-67929), статутний фонд 70 (70),поточні зобов’язання 159521 
(203242), чистий прибуток -45428 (-12712) , середньорічна кількість акцій(шт.) 
34986 (34986), кількість працівників 225 (202). 
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА 
КомПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі – Товариство), що знаходиться за 

адресою 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, будинок 25, повідо-
мляє про виникнення особливої інформація емітента

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента

2.Організаційно правова форма 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АРСЕНАЛ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО

2. Код за ЄДРПОУ 33946038
3. Місцезнаходження 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська 

дорога, буд. 25
4. Міжміський код та телефон, факс (0482) 33 00 41 (0562) 333452
5. Електронна поштова адреса ic.arsenal@ukr.net , office@icarsenal.od.ua, 
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

http://icarsenal.od.ua

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

ВІдомоСТІ 
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення дії

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноважен-
ня)

Посада*

Прізви-
ще, ім’я, 

по 
батькові 

або 
повне 

наймену-
вання 

юридич-
ної 

особи

Паспортні дані 
фізичної особи  
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав)**  або 
код за ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-
та  (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
13.03.2017 р. Припинено 

повноважен-
ня

Член 
Правлін-

ня

Поляко-
ва Алла 
Микола-

ївна

ОК 017724, 
10.08.2016 року 

виданий 
Малиновським 
РВ у м. Одесі 

ГУДМС України 
в Одеській 

області

0,000

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
13.03.2017 р. 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоко-
лу №2-03/2017 засідання Наглядової ради від 13.03.2017 року. 

Посадова особа Полякова Алла Миколаївна ( паспорт: серія ОК номер 
017724, виданий 10.08.2016 р. Малиновським РВ у м. Одесі ГУДМС Укра-
їни в Одеській області) , яка займала посаду члена Правління, припинила 
повноваження з 13 березня 2017 року
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 %
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17 грудня 2016 року 
по 13 березня 2017 року

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноважен-
ня)

Поса-
да*

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні дані 
фізичної особи  
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав)**  або код 
за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-
та  (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
13.03.2017 р. обрано Член 

прав-
ління

Козуніті 
Наталія 

Вікторівна

КМ 789738, 
27.07.2012 року

виданий 
Київським РВ 
ОМУ ГУМВС 

України в 
Одеській області

0,000

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 13.03.2017 р. 
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №2-03/2017 за-
сідання Наглядової ради від 13.03.2017 року. 
Посадова особа Козуніті Наталія Вікторівна (КМ номер 789738, виданий 
27.07.2012 р.Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області) , об-
рана на посаду Член Правління з 14 березня 2017 року.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 %
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає
Строк, на який призначено особу: 3 роки
Інші посади, які обіймала протягом останніх п’ять років: юрисконсульт 
юридичного управління ПАТ «ФІНРОСТБАНК», заступник директора юри-
дичного управління ПАТ «ФІНРОСТБАНК», начальник служби внутрішньо-
го аудиту ТОВ «ФІНОД», провідний юрисконсульт юридичного управління 
ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій

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

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

Голова Правління 
ПрАТ СК «АРСЕНАЛ»  Ланська о.В.   13.03.2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОСПЕЦБУД-
СЛАВУТИЧ»( ЄДРПОУ 23581643) повідомляє про проведення загальних 
зборів акціонерів 21.04.2017р. о 10.00 за місцезнаходженням емітента: Ки-
ївська обл., м.Славутич, Будбаза, вул. Промислова 4А в приміщенні 
АБК, каб.директора. Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.45 21.04.2017р. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
14.04.2017. Акціонери та їх представники до дати проведення зборів мо-
жуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного в робочі 
дні з 8.00 до 17.00 за адресою товариства, каб. директора, а в день про-
ведення зборів на місці проведення зборів. Посадова особа відповідальна 
за ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор 
М.І.Плахута. Тел. (050)3345366. Адреса сайту з інформацією та проектами 
рішень щодо питань порядку денного http://23581643.smida.gov.ua/.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування) 

1. Обрання лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюллетенів для голо-

сування.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

за 2016р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2017р.

5. Затвердження річного звіту за 2016р.
6. Про розподіл прибутку за 2016 рік.
7.Припинення повноважень дирекції Товариства.
8. Обрання дирекції Товариства.

9.Списання основних засобів.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства
 (тис.грн.)

Найменування показника 2016 2015
Усього активів 508,9 317,5
Основні засоби 194,6 196,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 183,4 153,7
Сумарна дебіторська заборгованість 122,7 50,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 96,2 9,4
Нерозподілений прибуток 408,7 341,1
Власний капітал 435,7 368,1
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 189,1 115,9
Чистий прибуток (збиток) 69,2 (0,6)
Середньорічна кількість акцій (штук) 20 20
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(штук)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

16 9

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
Генеральний директор Плахута м.І.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЕЛЕКТРоСПЕЦБУд-СЛАВУТИЧ»
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ПоВІдомЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повне найменування Товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«ЛИСИЧАНСЬКИй СКЛоЗАВод «ПРоЛЕТАРІй»
Місцезнаходження Товариства: 
93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. мічуріна, буд. 1. 

Шановний(і) Акціонер(и)!
ПАТ «ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ» (надалі – Товари-

ство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Това-
риства, що відбудуться 25 квітня 2017 року о 14.00 годині в будівлі заво-
доуправління за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. мічуріна, буд. 1, 2-й поверх, кабінет Голови Правління.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться 
25  квітня 2017 року з 13.00 год. до 13.45 год. за адресою: 93112, Луганська 
область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 2-й поверх.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні 
до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України, тобто на 24 годину 19 квітня 2017  року. 

Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
4. Визначення порядку покриття збитків за 2016 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 
6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, при-

пинення дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової 
ради Товариства. 

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Затвердження нової редакції Положення Товариства про Правління.

12. Обрання уповноваженої особи акціонерів ПАТ «Лисичанський скло-
завод «Пролетарій» яка буде представляти їхні інтереси під час прова-
дження у справі про банкрутство підприємства, порушеної господарським 
судом Луганської області, з правом дорадчого голосу.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів Товариства, То-
вариство надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за наступною адре-
сою: 93108, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Спортивна (50 років 
Жовтня), буд. 48-б, 2-й поверх, юридичний відділ у робочі дні (понеділок, 
середа, четвер) з 8.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год. у 
строк до 24 квітня 2017 року включно, а в день проведення загальних зборів 
- також у місці їх проведення. Надання документів для ознайомлення здій-
снюється за умови пред’явлення акціонером документів, які ідентифікують 
особу акціонера, а для його представника також документів, що підтверджу-
ють повноваження представника на ознайомлення з документами. Відпові-
дальний за порядок ознайомлення акціонерами з документами – головний 
спеціаліст з правових питань та корпоративного управління Бєлуха Максим 
Борисович. Телефони: (06451) 7-64-05, 050 428 25 38.

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

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», тис. грн.

Найменування показника період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 753 629 739 709
Основні засоби 681 375 676 291
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 57 452 43 974
Сумарна дебіторська заборгованість 14 348 18 686
Грошові кошти та їх еквіваленти 170 156
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1 656 055) (2 338 788)
Власний капітал (1 369 086) (2 054 126)
Статутний капітал 3 900 3 900
Довгострокові зобов'язання 680 107 680 107
Поточні зобов'язання 1 442 608 2 113 728
Чистий прибуток (збиток) (572 316) (693 510)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 390 000 390 000
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 337 322

Голова Наглядової ради  Г.Л. Полежаєва

ПоВІдомЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 14000, м. Чернiгiв, вул. Преображенська, 2.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК» повідомляє 

Вас, що 21 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 
м.  Чернiгiв, вул. Шевченка, 99-а, малий конференц-зал Готельно-
туристичного комплексу «Придеснянський», відбудуться Загальні збо-
ри акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 21 квітня 2017 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Укра-
їна, м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 99-а, малий конференц-зал Готельно-
туристичного комплексу «Придеснянський».

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 24.00 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 
годину 14 квітня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтере си 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 разу участі представника акціонера - також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся до 20 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 
17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 
14000, м.Чернiгiв, вул.Преображенська, 2, каб. 2, ПАТ «АСВІО БАНК». Від-
повідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Худіяш Олена 
Олексіївна – Начальник Департаменту інвестиційного бізнесу ПАТ «АСВІО 
БАНК».

21 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 про проведення загальних зборів акціонерів розміщена на 
веб-сайті ПАТ «АСВІО БАНК» за адресою: https://www.asviobank.ua/
informacija-dlja-oznajomlennja.html

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження її складу, прийняття рішення 

про припинення повноважень лічильної комісії. 
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення за-

гальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ «АСВІО БАНК» про результати 

фінансово-господарської діяльності Банку в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Визначення основних напрямів ді-
яльності ПАТ «АСВІО БАНК» на 2017 рік.

5. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» про результати 
фінансово-господарської діяльності Банку в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. 

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «АСВІО БАНК» про результа-
ти перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в 2016 році. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії 
Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АСВІо БАНК»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «одЕСЬКИй 
ПоРТоВИй ХоЛодИЛЬНИК»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛО-

ДИЛЬНИК» (ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»); код за ЄДРПОУ: 
05529900; місцезнаходження: 65026, Україна, Одеська область, м. Одеса, Мит-
на площа, 1-Б (далі – Товариство) повідомляє, що 21 квітня 2017 року о 13 год. 
00 хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» за наступною 
адресою: Україна, одеська область, місто одеса, вулиця Жуковського, бу-
динок 38, приміщення актового залу дК ім. Лесі Українки, 2 поверх.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 12 год. 
00 хв. і закінчиться о 12 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24 година 14 квітня 2017 року.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря 

загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціо-
нерів, затвердження порядку голосування на загальних зборах.

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2016 році та прийняття рішення за результатами його розгляду. 
Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішень за результата-
ми його розгляду.

4. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії това-
риства за 2016 рік та прийняття рішень за результатами їх розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шля-

хом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання 
нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
11. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з ними, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженою на під-
писання договорів (контактів) з членами Наглядової ради Товариства.

15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.
Для участі у річних загальних зборах Товариства акціонерам необхідно 

мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – 
документ, що посвідчує особу (паспорт) та належним чином оформлену до-
віреність або інші документи, що посвідчують повноваження представника. 

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та докумен-
тами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, можли-
во ознайомитись за адресою: 65026, Україна, Одеська область, місто Одеса, 
Митна площа, будинок 1-Б, (2 поверх адміністративного будинку), у робочі дні з 
10:00 до 13:00, за попереднім записом за телефоном (048) 7223059, в день про-
ведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за 
ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо підготовки та 
проведення загальних зборів – юрисконсульт Романенко А.М.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
odportcold.pat.ua

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів, акціонери мають право вносити та подавати у письмові формі у 
терміни та в порядку, визначеному ЗУ «Про акціонерні товариства». 

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «одеський портовий холодильник» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
(2016 рік)

Попередній
(2015 рік)

Усього активів 141408 155377
Основні засоби 131354 146074
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 92 -
Сумарна дебіторська заборгованість 8815 7544
Грошові кошти та їх еквіваленти 1143 1754
Нерозподілений прибуток (37052) (30434)
Власний капітал 113532 120150
Статутний капітал 15000 15000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 27791 34979
Чистий прибуток (збиток) (6618) (7919)
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) 118 109

Наглядова рада ПАТ «одЕСЬКИй ПоРТоВИй ХоЛодИЛЬНИК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

7. Розгляд Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо 
формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності за 2016 
рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «АСВІО БАНК» за 2016 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ «АСВІО БАНК» 

за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивіден-
дів та затвердження розміру дивідендів ПАТ «АСВІО БАНК».

10. Обрання членів Спостережної ради Товариства.
11. Обрання Голови Спостережної ради Товариства з числа обраних 

членів Спостережної ради. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з обраними членами Спостережної ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Реві-
зійної комісії.

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «АСВІо БАНК» (тис. грн.) 

Найменування показника період
2016 2015

Усього активів 973 962 771 976
Основні засоби та нематеріальні активи 14 048 6 840
Грошові кошти та їх еквіваленти 79 676 47 850
Кошти в інших банках 11 964 4 800
Кредити та заборгованість клієнтів 759 980 569 027
Усього зобов'язань 636 072 623 793
Кошти банків - -
Кошти клієнтів 620 382 618 476
Усього власного капіталу 337 890 148 183
Статутний капітал 300 000 120 000

Резервні та інші фонди банку 20 455 20 333
Нерозподілений прибуток минулих років 7 768 5 448
Прибуток/Збиток звітного року, що очікує 
затвердження

9 795 2 375

Середньооблікова чисельність працівників (осіб) 85 46
Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну 
систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, 
зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи 
та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок 
в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набран-
ня чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата 
набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітен-
том депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на 
участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою про-
тягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депози-
тарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

телефони для довідок 
(044) 205-43-45 
(0462) 616-027 
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 ПоВІдомЛЕННЯ ПРо ПРоВЕдЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АВІАТЕХ-

мАС», 69098, м.Запоріжжя, вул.Чарівна/вул.Полякова буд.163/1 кв.3.
Шановні акціонери АТ «Авіатехмас», повідомляю Вас про проведення 

чергових річних загальних зборів акціонерів.
Дата проведення зборів – 18 квітня 2017р.
Час проведення зборів – 12.00 за київським часом.
Місце проведення зборів - 69098, м.Запоріжжя, вул.Чарівна/вул.По-

лякова буд.163/1 кв.3.
Час початку реєстрації акціонерів – 11.30
Час закінчення реєстрації акціонерів – 11.50
Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь у загаль-

них зборах- 17.04.2017р
Порядок денний (Перелік питань що виносяться на голосування):
1. Про обрання робочих органів АТ «Авіатехмас» та затвердження їх 

складу.
2. Затвердження річного звіту АТ «Авіатехмас».
3. Розподіл прибутку і збитків АТ «Авіатехмас» з урахуванням вимог, 

передбачених законодавством.
4. Про виплату дивідендів. 
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Про надання АТ «АВІАТЕХМАС» згоди на внесення змін та/або допо-

внень до діючих кредитних договорів та до договорів забезпечення (в т.ч. 
до: Договору кредитної лінії № 47/92 від 24.06.2015р., Договору застави 
майнових прав №47/92/S -1від 24.06.2015р. та Договору відступлення пра-
ва вимоги до Договору банківського вкладу від 24.06.2015р.), що укладені з 
ПАТ «Кредобанк»), в зв’язку зі зміною умов кредитного(их) договору(ів), зо-
крема, зміни строку кредитування, цінових умов, графіку ліміту кредиту-
вання, графіку погашення кредиту, розміру договірних/ штрафних санкцій, 
пені, штрафу, зміни порядку та/або строків їх сплати та зміни інших будь-
яких умов цих договорів.

7. Про надання повноважень Генеральному директору АТ «АВІАТЕХ-
МАС» Харченко М.Є. звернутись в ПАТ «КРЕДОБАНК» з відповідним кло-
потанням/рішенням щодо продовження терміну дії до 2(Двух) років Догово-
ру кредитної лінії № 47/92 від 24.06.2015р., укладеного з ПАТ «КРЕДОБАНК»; 
надання згоди на передачу АТ «АВІАТЕХМАС» в забезпечення виконання 
даних кредитних зобовязань майнових прав на грошові кошти (на суму не 
менше 25000.00 доларів США), згідно депозитного договору, який буде 
укладено з ПАТ КРЕДОБАНК», та про уповноваження Генерального директо-
ра АТ «АВІАТЕХМАС» Харченко М.Є. на укладення та підписання з ПАТ КРЕ-
ДОБАНК» відповідного Додаткового договору до Договору кредитної лінії 
№  47/92 від 24.06.2015р., відповідних змін до Договору застави майнових 
прав №47/92/S -1від 24.06.2015р. та Договору відступлення права вимоги до 

Договору банківського вкладу від 24.06.2015р. (або ж укладення нового Дого-
вору застави майнових прав та Договору відступлення права вимоги до Дого-
вору банківського вкладу), з правом самостійного визначення ним всіх інших 
істотних та інших умов цих правочинів, а також інших документів, повязаних з 
даною кредитною операцією.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами:
Робочі дні з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 16.30 без перерви у будь-

який зручний час, в офісі Товариства за адресою 69098, м.Запоріжжя, 
вул. Чарівна/вул.Полякова буд.163/1 кв.3 , а в день проведення зборів – за 
місцем проведення зборів.

Для реєстрації та участі у зборах власникам акцій необхідно пред'явити 
документ, що посвідчує особу, представники акціонерів-доручення на пра-
во участі у зборах та документ , що посвідчує особу.

Особою відповідальною за ознайомлення з матеріалами та документа-
ми, відповідно ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» є – Коня-
єва Світлана Борисівна.

Довідки за телефонами — (061) 2764620
основні показники фінансово-господарської діяльності:

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6207.0 5331.2
Основні засоби 1273.4 1364.8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 40.6 240.5
Сумарна дебіторська заборгованість 979.5 270.9
Грошові кошти та їх еквіваленти 3835.8 3455.0
Нерозподілений прибуток 3547.7 3199.1
Власний капітал 4991.3 4642.7
Статутний капітал 99.50 99.50
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1215.7 688.5
Чистий прибуток (збиток) 348.6 576.5
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
14.03.2017р. «Відомості НКЦПФР України»

особа, що зазначена нижче , підтверджує достовірність інформації 
,що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законом. 

Генеральний директор  м.Є.Харченко

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» (код за 
ЄДРПОУ  - 05518768, місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Єв-
ропейська (Фрунзе), 160, далі - Товариство), повідомляє про скликання 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  
20 квітня 2017 року о 15-00 год. за адресою: м. Полтава,  
вул. Європейська (Фрунзе),  160, актовий зал Товариства на 3-му  
поверсі.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про 

припинення повноважень голови та членів лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

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

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства в 2016 році.

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

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

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
7. Зміна типу Товариства.
8. Зміна найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в 

новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвер-

дження їх в новій редакції.
11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Това-

риства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди  
членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядо-
вої ради.

14. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Това-
риства.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Реві-

зійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Зміна місцезнаходження Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного:  
http://poltavpivo.com

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеть-
ся 20 квітня 2017 року з 14-00 до 14-45 години за місцем проведення річних 
загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів – на 24 годину 13 квітня 2017 року.

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 інший документ, що посвідчує повноваження представника, та 
документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери 
та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні робочі години за 
адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 160, кімната юридичного 
відділу, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх 
проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

до уваги акціонерів 

ПАТ «ФІРмА «ПоЛТАВПИВо»!
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗо-
ПоСТАЧАННю ТА ГАЗИФІКАЦІї БЕРЕЖАНИГАЗ» (далі-
Товариство) (місцезнаходження : вул.Шевченка,33, м.Бережани, Україна, 
47501), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Дата 
та час проведення річних Загальних зборів: «20» квітня 2017 року о 10:00 
годині .Місце проведення річних Загальних зборів: 47501, Україна, м.Бере-
жани, вул. Шевченка,33, кабінеті № 4.Час початку реєстрації учасників річ-
них Загальних зборів: «20» квітня 2017 року о 9:00 годині.Час закінчення ре-
єстрації учасників річних Загальних зборів: «20» квітня 2017 року о 9:45годині. 
Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 47501, Україна, м.Бере-
жани, вул.Шевченка 33, кабінет № 4.Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «13» квітня 
2017 року станом на 24 :00 годину. Для реєстрації акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів 
додатково мати довіреність на право участі та голосування на Загальних збо-
рах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціо-
нери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через упо-
вноваженого представника до дати проведення Загальних зборів , за пись-
мовою заявою, за адресою: 47501, Україна, м. Бережани вул. Шевченка ,33 , 
кабінет № 3, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00 години, за винятком 
неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів з 
8:00 до 9:00- за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі 
повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність 
та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товари-
ства. Відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Го-
лова правління Ватраль М.Л. та економіст Халупа Г.О.Крім того, звертаємо 
Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депо-
зитарну систему України» власник цінних паперів зобов’язаний звернутися 
до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про 
обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити 
переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в 
іншій депозитарній установі.У разі якщо Ви, як власник цінних паперів, про-
тягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною 
емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в 
цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депо-
зитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кво-
руму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо 
врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в орга-
нах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитар-
ного обліку. Телефон для довідок Товариства : (03548) 2-14-29.Телефони для 
довідок депозитарної установи ТОВ «АВС- Реєстр» : (0352) 25-67-43. Адреса 
власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена іноформація письмово-

го повідомлення про проведення загальних зборів разом із проектами рішень 
по кожному з питань порядку денного, які запропоновані для голосування: 
berezhanigaz.tgaz.te.ua

Перелік питань, що виносяться на голосування(порядок денний)
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів.
4.Звіт Голови Правління ПАТ «Бережанигаз» про результати фінансово-

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

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

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

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

риства у 2016 році та плановий розподіл прибутку Товариства на 2017 рік.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання голови Наглядової ради з числа обраних членів Наглядо-

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

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

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

14. Про затвердження внутрішнього положення «Про ліквідаційну комісію»
15. Створення ліквідаційної комісії та обрання Голови та членів ліквіда-

ційної комісії.
16. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства.
17. Встановлення строку для подання претензій кредиторів.
18. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна Това-

риства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.
основні показники фінансово-господарської діяльності акціонер-

ного товариства (тис.грн.) за 2015-2016 роки (тис. грн.) Усього активів 67 
(50), Основні засоби (залишкова вартість) 58 (47), Довгострокові фінансові 
інвестиції 0 (0), Запаси 0 (0), Сумарна дебіторська заборгованість 9 (3), 
Грошові кошти та їх еквівалент 4 (0), Нерозприділений збиток 16176 (16183), 
Власний капітал -16160 ( - 16167), Статутній капітал 13 (13), Довгострокові 
зобов»язання 0 (0), Поточні зобов»язання 16227 ( 16217), Чистий прибуток 
(збиток) 22 (-7), Середньорічна кількість акцій (шт.) 1300423 (1300423), Чи-
сельність працівників на кінець періоду (осіб) 1(1). Голова Правління  
ПАТ “Бережанигаз” м.Л.Ватраль

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «мАЛИНСЬКА ПАПЕРоВА ФАБРИКА-
ВАйдмАНН»

2. Код за ЄДРПОУ: 00278735
3. Місцезнаходження: 11602 м. Малин, вул. Приходька, 66
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133 67223, 04133 53343
5. Електронна поштова адреса: Olga.Lukianenko@wicor.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.weidmann-mpm.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність

ІІ. Текст Повідомлення 
Наглядовою радою (протокол №2 від 10.03.2017) прийнято рішення про 

надання згоди на вчинення правочину:
- з WEIDMANN TRANSFORMATOR IZOLASYON SANAYI IC VE DIS 

TICARET AS (ідентифікаційний номер - 18573, місцезнаходження: Барис 
Мах. 1801, вулиця №3 Гебзе, Коджаелі, 41410, Туреччина), щодо продажу 
паперу ізоляційного Есо К на загальну суму до 1 200 000,00 Євро (34 200 
тис. грн.), що складає 9,13% від вартості активів. WEIDMANN 
TRANSFORMATOR IZOLASYON SANAYI IC VE DIS TICARET AS є афілійо-
ваною особою товариства (перебувають під контролем третьої особи);

- з WEIDMANN WHITELEY LTD (ідентифікаційний номер - 01531157, міс-
цезнаходження: Пул-ін-Варфедейл, м. Отлі, Вест Йоркшир, LS21, 1RP, Ве-
ликобританія), щодо продажу паперу основи DDP на загальну суму до  
1 200 000,00 Євро (34 200 тис. грн.), що складає 9,13% від вартості активів. 
WEIDMANN WHITELEY LTD є афілійованою особою товариства (перебува-
ють під контролем третьої особи). 

Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн.
III. Підпис 

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

Голова правління  Панченко А.В.
10.03.2017

документами – Генеральний директор Товариства Лавріченко Василь Мики-
тович.

Довідки за телефоном: (0532) 67-88-10.
Наглядова рада

основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства, 

тис. грн.

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 156117 143352
Основні засоби 83530 74430
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 26852 19948
Сумарна дебіторська заборгованість 29966 23641

Грошові кошти та їх еквіваленти 13829 22965
Нерозподілений прибуток 8341 14918
Власний капітал 92601 101418
Статутний капітал 67416 67416
Довгострокові зобов'язання 36188 26287
Поточні зобов'язання 27328 15647
Чистий прибуток (збиток) -8697 17772
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19261803 19261803
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) 

282 303
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Повідомляє про призначення на 27 квітня 2017 року чергових За-
гальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінниця-
сервіспостач», які відбудуться за місцезнаходженням Товариства, тобто 
за адресою: місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22а, кабінет № 1.

Початок Загальних зборів акціонерів о 10:00 годині. Реєстрація акці-
онерів буде проводитися з 09:15 до 09:45 години. Перелік власників імен-
них цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіс-
постач», які мають право на участь у чергових Загальних зборах, буде 
складений станом на 21 квітня 2017 року. 

Акціонерам, які прибудуть для участі у чергових Загальних зборах, 
необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений 
відповідно до чинного законодавства України.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у 
строки, передбачені чинним законодавством України. З документами 
по підготовці до чергових Загальних зборів, акціонери можуть озна-
йомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходжен-
ням Товариства, тобто за адресою: місто Вінниця, вулиця Гонти, буди-
нок 22а, кабінет № 1, а в день проведення Загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів: 
Директор – Андрійченко Віктор Анатолійович. Контактний телефон 
(0432) 61-00-32.

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

1.Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Го-
лови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів. 

3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних 
зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться 
на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. 
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 

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

за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 
8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового 

звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства, 

тис.грн.

Найменування показника (тис.грн.)
Період

Звітний 
2016 рік

 Попередній 
2015 рік

Усього активів: 336 426
Основні засоби (залишкова вартість): 208 221
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
Запаси: 7 47
Сумарна дебіторська заборгованість: 116 141
Грошові кошти та їхні еквіваленти: 5 12
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток):

(304) (291)

Власний капітал: (1) 12
Статутний капітал: 3 3
Довгострокові зобов’язання: - -
Поточні зобов’язання: 249 414
Чистий прибуток (збиток): (304) (291)
Середньорічна кількість акцій (шт) 66210 66210
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВІННИЦЯСЕРВІСПоСТАЧ»,
(надалі - Товариство або ПрАТ «Вінницясервіспостач», код ЄДРПОУ 21730613), місцезнаходження: 

21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22а

до відома акціонерів 
ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «АТП-1» !

Відповідно до рішення, прийнятого наглядовою радою (протокол від 
«23» лютого 2017 року № 23022017/1), 20 квітня 2017 року відбудуться 
чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства 
«АТП-1» (код за ЄДРПОУ 03746384; місцезнаходження: 01013, Україна, 
м.  Київ, вул. Промислова,1). 

Адреса проведення зборів: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 
І – поверх, у приміщенні «Класу безпеки руху»

Початок зборів о 15 год. 00 хв. 
Перелік питань порядку денного та проекти рішень:

1. «Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічильної 
комісії, затвердження регламенту зборів» 

2. «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого ор-
гану за 2016 рік, затвердження основних напрямків діяльності Товари-
ства в 2017 році» 

3. «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ре-
візійної комісії про діяльність Товариства в 2016році.»

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

5. «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.» 
6. «Про розподіл і використання прибутку за 2016 р.» 
7. «Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства 

в 2016р.» 
8. «Про схвалення рішень Наглядової ради товариства стосовно на-

дання згоди на укладення договору доручення між ПАТ «АТП-1» та ТОВ 
«СВР ТЕХНОЛОДЖІ» (Протокол від 05.10.2016 р. №05102016/1), а також 
рішення за наслідками розгляд звіту про виконання Договору доручення 
від 15.05.2013 р. №15052013 (Протокол від 14.09.2016р. № 14092016/1)» 

9. «Про матеріально-фінансове забезпечення Наглядової ради, а та-
кож про внесення змін до умов цивільно-правового договору (контракту) 
з членом Наглядової ради, що є Головою Наглядової ради, які пов’язані зі 
зміною розміру винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підпи-
сання відповідних змін до договору» 

На власному веб-сайті Товариства www.ATP1.KIEV.UA, розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, а також інша інформація щодо зборів акціонерів. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
буде проводитись 20 квітня 2017 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв. за 

місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації участі у загальних 
зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіре-
ність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів товари-
ства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Перелік акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 
складатиметься станом на 24 годину 14.04.2017 р.
Відомості про основні показники фінансово-господарської діяльнос-
ті публічного акціонерного товариства «АТП-1» за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 36134 33825
Основні засоби 8163 6381
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1054 1095
Сумарна дебіторська заборгованість 10618 5037
Грошові кошти та їх еквіваленти 16110 5390
Нерозподілений прибуток 31847 30424
Власний капітал 33091 31668
Статутний капітал 986 986
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3043 2157
Чистий прибуток (збиток) 1423 2422
Середньорічна кількість акцій (шт..) 3943920 3943920
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт..) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 131 130

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, можна ознайомитись особисто за адресою: 01013, Україна, м.  Київ, 
вул. Промислова, 1, 4 – поверх, кімната №7, у робочі дні, робочий час до 
дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів 
ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці про-
ведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за 
ознайомлення акціонерів з документами є Директор ПАТ «АТП-1» Данічев 
Василь Миколайович. Телефон для довідок: (044) 285-63-87

директор ПАТ «АТП-1»  данічев В.м.
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 Шановні акціонери ПРИВАТНоГо АТ «ПмК-23» 
Приватне Акціонерне товариство «Пересувна механізована колона -23», 

код за ЄДРПОУ - 01331087 , місцезнаходження : 08000, Київська обл.,смт.
Макарів вул.Дорожня буд.14 повідомляє , про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів , які відбудуться 21 квітня 2017 року об 15 го-
дині, за адресою : 08000 , Київська область, смт. макарів , вул. до-
рожня ,14 в кабінеті директора .

Реєстрація акціонерів буде проводитися 21.04.2017р. з 14-30 до 14-55 
години за місцем проведення Зборів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії .
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт директора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

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

за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2016р.
5. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту за 2016 рік.
6. Затвердження річних звітів та балансу Приватного АТ «ПМК-23» за 

2016 рік
7. Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитків ) під-

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

чних правочинів .

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

 Найменування показника    Період
  2016рік  2015рік 
 Усього активів  237,0  375,0
Основні засоби  174,0  198,0
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси  13,0  44,0
Сумарна дебіторська заборгованість  16,0  41,0
Грошові кошти та їх еквіваленти  28,0  92,0
Нерозподілений прибуток  ( 34,0)  80,0
Власний капітал  194,0  308,0
Статутний капітал  19,9  19,9 
Довгострокові зобов»язання  -  -
Поточні зобов»язання  43,0  67,0
Чистий прибуток (збиток)  (114,0)  (26,0)
Середньорічна кількість акцій ( шт)  13239  13239 
Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду ( шт )  -  -
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій
протягом звітного періоду  -  -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  12  12 

Акціонерам при собі мати документ ,який посвідчує особу . Особам ,які 
представляють повноваження акціонерів , додатково мати довіреність , 
оформлену відповідно до чинного законодавства.

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тись за адресою : смт.Макарів, вул.Дорожня,14 (в кабінеті бухгалтерії ). Те-
лефон для довідок : (04578)-5-10-75 Особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Чижевська Т.Г.) 
Перелік акціонерів ,які мають право на участь у загальних зборах склада-
ється станом на 24-годину 17.04.2017р. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного :www.pmk23.ho.ua

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні . 
Директор ПрАТ «ПМК-23» В.П.Юхименко .

ПоВІдомЛЕННЯ 
ПРо НАмІР ПРИдБАТИ ЗНАЧНИй ПАКЕТ АКЦІй

Відповідно до статті 64 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» БУБЛИК ВоЛодИмИР ІВАНоВИЧ (ідентифіка-
ційний номер 2583706995) (без правочину з іншими особами щодо 
узгодження дій для досягнення спільної мети), повідомляє про намір 
придбати самостійно значний пакет акцій Приватного акціонерного 
товариства «Середньодніпровське ремонтно-будівельне спеціалізо-
ване управління» (код ЄДРПОУ - 04720375):

- вид цінних паперів: прості іменні акції;
- кількість акцій: 47 501 штука, що складає 49, 91856 % Статутного 

капіта лу Приватного акціонерного товариства «Середньодніпровське 
ремонтно-будівельне спеціалізоване управління».

Бублик Володимир Іванович на дату цього повідомлення прямо чи 
опосередкова но не володіє акціями Приватного акціонерного товари-
ства «Середньодніпровське ремонтно-будівельне спеціалізоване 
управління». 

 Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«БУдІВЕЛЬНо- моНТАЖНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 10»
(код за ЄДРПОУ 03083417 місце знаходження: 07700, Київська об-

ласть, м. Яготин, вул. Згурівська,3) повідомляє, що щорічні загальні збори 
акціонерів відбудуться 28.04.2017.р о 10-00 за адресою: 07700, Київ-
ська  область, м. Яготин, вул. Згурiвська, 3, актовий зал.

Реєстрація акціонерів з 8-00 до 9-30 28.04.2016р. за місцем проведен-
ня зборів Для участі в зборах при собі мати документ, що посвідчує особу, 
а для представників акціонерів, ще й доручення, оформлене відповідно 
до чинного законодавства. Телефон для довідок: 0504407100.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах буде 
складено на 24 годину 25.04.2016року.

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

1.Обрання робочих органів Загальних зборів. 
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів. 
3. Затвердження порядку денного Загальних зборів.
4. Звіт правління за 2016 рік. 
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. 
6. Звіт та висновок ревізійної комісії за 2016 рік. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Нагля-

дової ради, ревізійної комісії. 
8. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства.
9. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства.
10. Шляхи погашення кредиторської та дебіторської заборгованості .
11.Прийняття рішення про попереднє схвалення значимих правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення зборів 
акціонерів та надання повноважень на укладання значимих правочинів. 

12.Про отримання банківських кредитів для поповнення обігових ко-
штів, на інвестиційну діяльність в сумі до одного мільйона гривень на умо-
вах, термін та сплатою відсотків, установлених банком протягом року з 
дня проведення зборів акціонерів. 

13.Уповноваження представника товариства на укладання договорів з 
банками.

Акціонери чи їх представники до дати проведення зборів можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного, за місцем знаходження ПрАТ «БМУ-10» в робочі дні з 
10-00 до 16-00 в бухгалтерії та в день проведення зборів – також за міс-
цем проведення зборів .

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – Коно-
ненко Олексій Миколайович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію: 
http://03083417.infosite.com.ua

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного зборів, пода-
ються в письмовій формі із зазначенням (ПІБ) акціонера, кількості та типу 
належних йому акцій, змісту пропозиції.

основні показники 
фінансово - господарської діяльності товариства:

№
п/п Найменування одиниця

виміру 2016р. 2015 р.

1 Усього активів Тис. грн. 2460,8 3177,8
2 Основні засоби Тис. грн. 1349,0 1451,7
3 Довгострокові фінансові 

інвестиції
4 Запаси Тис. грн. 18,4 130,7
5 Сумарна дебіторська 

заборгованість
Тис. грн 30,3 748,2

6 Грошові кошти та їх 
еквівалент 

Тис. грн 1051,8 835,9

7 Недорозподілений прибуток
8 Власний капітал Тис. грн 2243,2 1465,9
9 Статутний капітал Тис. грн 591,341 591,341
10 Довгострокові зобов’язання Тис. грн 82,1 82,1
11 Поточні зобов’язання Тис. грн. 135,5 1629,8
12 Чистий прибуток / збиток/ Тис. грн -8,8 + 514,9
13 Середньорічна кількість акцій штук 2365367 2365367
14 Кількість власних акцій 

викуплених протягом періоду
штук - -

15 Загальна сума коштів 
витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

Тис. грн - -

16 Чисельність працівників на 
кінець періоду 

Осіб 3 2

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління ПрАТ «БмУ-10»  Кононенко о.м.

13 березня 2016 року.
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до уваги акціонерів
ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«НАУКоВо-ВИРоБНИЧЕ ПІдПРИЄмСТВо 
«СИСТЕмА» 

(далі – Товариство) (код ЄдРПоУ 32133730), 
місцезнаходження товариства: Україна, м. Харків, вул. Рудика,6 

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів 
ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Система» !

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 
м.  Харків, вул. Рудика, 6, 3 поверх, кабінет голови правління.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 20.04.2017, з 09 години  
00 хвилин до 09 години 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 20.04.2017 
о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних за-
гальних зборах, встановлена 14.04.2017 (станом на 24 годину).

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товари-

ства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товари-

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

зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

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

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ре-
візійної комісії Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих 

за підсумками роботи у 2016 році.
10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товари-

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

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

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

муться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Това-
риства.

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

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 

2018 роки.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 

до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою:  
http://systema-tv.com/

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, акціонери ПАТ «Науково-виробниче підприєм-
ство «Система» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам дано-
го повідомлення до дати проведення загальних зборів щоденно (крім субо-
ти та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва 
з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин), за адресою: м. Харків, вул. 
Рудика,6, 3 поверх, кабінет Голови Правління, а в день проведення загаль-
них зборів – також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 09 години 
50 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Мусієнко 
Алла Миколаївна.

Телефон для довідок: (057) 752-54-20.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Система» (тис. грн)

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 21393 21506
Основні засоби 6613 6670
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10802 10833
Сумарна дебіторська заборгованість 561 605
Грошові кошти та їх еквіваленти 132 53
Нерозподілений прибуток -17806 -17601
Власний капітал 20234 20287
Статутний капітал 30555 30555
Довгострокові зобов'язання 534 580
Поточні зобов'язання 625 639
Чистий прибуток (збиток) -205 -2589
Середньорічна кількість акцій (шт.) 122220400 122220400
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)

31 35

Правління ПАТ «НВП «Система»

до УВАГИ АКЦІоНЕРІВ!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Вінницяфарма-

ція» (місцезнаходження Товариства: 21066, м. Київ, Лісовий проспект, 
буд.  39-А) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 14 квітня 2017 р. об 11-00 год. за адресою: м.Київ, Лісо-
вий проспект, буд. 39-А (1-й поверх, офіс Товариства). Реєстрація акціо-
нерів (їх представників) проводитиметься 14 квітня 2017 р. з 10-00  
до 10-45 год. за місцем проведення зборів.

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

ства.
2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність в 2016 році, прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновку незалежного аудитора за результатами аудитор-

ської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством 

в 2016 році, та прийняття рішення про виплату дивідендів.
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

11. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвер-
дження його в новій редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Встановлення розмірів винагороди для голови і членів Наглядової 

ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться 
з ними, та обрання особи, яка від імені Товариства уповноважується на 
підписання цих договорів.

15. Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про 
Наглядову раду і Положення про Правління Товариства шляхом затвер-
дження їх в новій редакції.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 рік (тис.грн.):

 Показники Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 20775 26100
 Основні засоби 10025 10485
 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 15 10778
Сумарна дебіторська заборгованість 5138 3773
Грошові кошти та їх еквіваленти 5250 950
Нерозподілений прибуток ( непокритий 
збиток )

175 157

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ВІННИЦЯФАРмАЦІЯ» 
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Власний капітал 20562 20521
Статутний капітал 20234 20234
Довгострокові зобов»язання 0 0
Поточні зобов»язання 213 5579
Чистий прибуток (збиток ) 41 465
Середньорічна кількість 
акцій ( шт. )

80936344 80936344

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)

25 74

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
річних Загальних зборів, - http://apteca.com.ua.

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери можуть ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, Лісовий про-

спект, буд. 39-А, 1-й поверх, офіс Товариства, в робочі дні тижня в робочі 
години з 10-00 до 18-00 години, а в день проведення зборів акціонерів— в 
місці їх проведення з 9-00 до 11-00 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами є заступник голови Правління Шменько Софія Іванівна. Пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
Товариства, буде складено станом на 24 годину 10 квітня 2017 р. у від-
повідності до вимог ст. 34 Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

для участі у річних Загальних зборах при собі необхідно мати: 
акціонерам — паспорт; для керівника акціонера — юридичної особи: 
паспорт та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; для батьків дітей 
— свідоцтво про народження дитини і свій паспорт ; представнику 
акціонера — паспорт і посвідчену згідно з чинним законодавством 
України довіреність на право участі та голосування на річних Загальних 
зборах.

Телефони для довідок:(044) 518-52-21.

Наглядова рада ПАТ « Вінницяфармація»

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРО-

ХІМ» (код ЄДРПОУ 05490575, місцезнаходження: 33018, м. Рівне, вул. Кур-
чатова, будинок №18) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2017 року за адресою: 33018, Рівнен-
ська область, м. Рівне, вул. Курчатова, будинок №18, кабінет №7. По-
чаток зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів відбудеться  
21 квітня 2017 року з 10-00 до 10-45 год. за місцем проведення зборів акці-
онерів. Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах – станом на 24 годину 20 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до порядку денного загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних 

зборів акціонерів.
2. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Дирек-

тора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 рік.

3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Нагля-
дової ради Товариства за 2016 рік.

4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Реві-
зійної комісії Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності 
Товариства за 2016 рік, висновку аудитора.

6. Затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товари-
ства за підсумками роботи у 2016 році.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.

8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії.

10. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної Комісії.

11. Обрання директора Товариства.
12. Про зміну типу та найменування товариства з Публічного Акціонер-

ного Товариства на Приватне Акціонерне Товариство, та затвердження об-
раних посадових осіб ПАТ на посадових осіб ПрАТ.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства. Визначення уповноваженої особи (осіб) для підписання нової редак-
ції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту 
Товариства.

14. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товари-
ства.

Для реєстрації, акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвід-
чує особу, для представників акціонерів - довіреність, оформлену у відпо-
відності до чинного законодавства України. Акціонери під час підготовки до 
загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні з 10-00 год. до 
17-00 год. в приміщенні за адресою: 33018, Рівненська область, м. Рівне, 
вул. Курчатова, будинок 18 (кабінет № 3) та/або в день, у місці проведення 
загальних зборів, до їх початку. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – директор Гонгало В.М. Інформація з про-
ектами рішень щодо питань, включених до порядку денного розміщена на 
веб-сайті: http://rivnerayagrohim.umi.ru/
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 р.(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 676 711
Основні засоби 627 655
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11 36
Сумарна дебіторська 
заборгованість

1 8

Грошові кошти та їх еквіваленти 18 9
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-945 -869

Власний капітал 482 558
Статутний капітал 281 281
Довгострокові зобов'язання - 131
Поточні зобов'язання 194 22
Чистий прибуток (збиток) -76 -138
Середньорічна кількість акцій, шт. - -
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду, шт.

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, 
осіб

5 7

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів опубліковано 
в Бюлетні «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку» № 49 від 14.03.2017

Затверджено Голова Наглядової Ради Гонгало Ю.Л. 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор В.М. Гонгало

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2017

(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «РІВНЕНСЬКИй РАйАГРоХІм» 

 ПоВІдомЛЕННЯ 
ПРо НАмІР ПРИдБАТИ ЗНАЧНИй ПАКЕТ АКЦІй

Відповідно до статті 64 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» ГУПАЛоВ СЕРГІй АНАТоЛІйоВИЧ (ідентифіка-
ційний номер 2536914559) (без правочину з іншими особами щодо 
узгодження дій для досягнення спільної мети), повідомляє про намір 
придбати самостійно значний пакет акцій Приватного акціонерного то-
вариства «Середньодніпровське ремонтно-будівельне спеціалізоване 

управління» (код ЄДРПОУ - 04720375):
- вид цінних паперів: прості іменні акції;
- кількість акцій: 47 501 штука, що складає 49, 91856 % Статутного 

капіта лу Приватного акціонерного товариства «Середньодніпровське 
ремонтно-будівельне спеціалізоване управління».

Гупалов Сергій Анатолійович на дату цього повідомлення прямо чи 
опосередкова но не володіє акціями Приватного акціонерного товари-
ства «Середньодніпровське ремонтно-будівельне спеціалізоване 
управління». 
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СЕНТРАВІС ПРодАКШН 

юКРЕйН»
Повідомлення 

про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на 

власному веб-сайті (веб-сторінці).
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» 

Ідентифікаційний код за ЄдРПоУ емітента: 30926946 
місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., 

місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 
міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-01-00 
Електронна поштова адреса емітента: lberezina@centravis.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.centravis.com/ru/
news-center/informatsiya-emitenta/ 

Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

10.03.2017 року, на підставі рішення акціонера, у складі посадових осіб 
емітента відбулися наступні зміни:

1. Відкликано (звільнено): Атанасов Юрій Васильович, паспорт АО 
№  058065 виданий 14.06.2012 року Кіровським РВ ДМУГУ МВС України 
в Дніпропетровській області, Голова Ради Директорів ПрАТ «СЕНТРАВІС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», перебував на посаді з 12.03.2014 року до 
10.03.2017 року, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 
0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента – 
0  грн., підставою відкликання (звільнення) є рішення акціонера від 
10.03.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

2. Відкликано (звільнено): Атанасов Юрій Васильович, паспорт АО 
№ 058065 виданий 14.06.2012 року Кіровським РВ ДМУГУ МВС України 
в Дніпропетровській області, Генеральний директор ПрАТ «СЕНТРАВІС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», перебував на посаді з 12.03.2014 року до 
10.03.2017 року, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 
0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента – 
0 грн., підставою відкликання (звільнення) є рішення акціонера від 
10.03.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

3. Відкликано (звільнено): CENTRAVIS LIMITED (СЕНТРАВІС ЛІМІ-
ТЕД), Ревізор ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», перебував на 
посаді з 12.03.2014 року до 10.03.2017 року, частка, якою володіє в статут-
ному капіталі емітента – 100%, розмір пакета акцій, яким володіє в статут-
ному капіталі емітента – 202 560 396 грн., підставою відкликання (звіль-
нення) є рішення акціонера від 10.03.2017 року, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

4. Обрано: Атанасов Юрій Васильович, паспорт АО № 058065 виданий 
14.06.2012 року Кіровським РВ ДМУГУ МВС України в Дніпропетровській 
області, Голова Ради Директорів ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН 
ЮКРЕЙН», обрано на термін 3 (три) роки до 10.03.2020 року, протягом 
останніх п’яти років обіймав посади: Генеральний директор; частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким 
володіє в статутному капіталі емітента – 0 грн., підставою обрання є рі-
шення акціонера від 10.03.2017 року, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

5. Обрано: Атанасов Юрій Васильович, паспорт АО № 058065 ви-
даний 14.06.2012 року Кіровським РВ ДМУГУ МВС України в Дніпропе-
тровській області, Генеральний директор ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРО-
ДАКШН ЮКРЕЙН», обрано (призначено) на термін 3 (три) роки до 
10.03.2020 року, протягом останніх п’яти років обіймав посади: Гене-
ральний директор; частка, якою володіє в статутному капіталі емітен-
та  – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емі-
тента – 0 грн., підставою призначення (обрання) є рішення акціонера 
від 10.03.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

6. Обрано: CENTRAVIS LIMITED (СЕНТРАВІС ЛІМІТЕД), Ревізор 
ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», обрано на термін 3 (три) 
роки до 10.03.2020 року, протягом останніх п’яти років обіймав поса-
ди: ревізор; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 
100%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітен-
та – 202 560 396 грн., підставою обрання є рішення акціонера від 
10.03.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Генеральний директор  Атанасов юрій Васильович. 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЧЕРНІГІВСЬКА ШВЕйНА ФАБРИКА 

«ЕЛЕГАНТ»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 05502634)
Повідомлення

про проведення загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Чернігівська швейна фабрика 

«Елегант», (код за ЄДРПОУ 05502634, місцезнаходження: пр-т Перемо-
ги,  буд. 41, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення річних (черго-
вих) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 
14:00 за місцезнаходженням Товариства - : пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чер-
нігів, 14017 в приміщенні їдальні на 5-му поверсі. Реєстрація учасників 
зборів з 13:00 до 13:45 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстра-
ції акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, 
представникам акціонерів– документ, який посвідчує особу та довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах – 13 квітня 
2017 року. Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження 

регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 

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

2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2016 рік. 

Затвердження висновку ревізора за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2016 рік.

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

7. Припинення повноважень ревізора Товариства.
8. Обрання ревізора Товариства.
9. Затвердження умов договору, що укладатиметься з ревізором та об-

рання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання до-
говору, що укладатиметься з ревізором Товариства.

10. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в 
новій редакції, надання повноважень на його підписання та здійснення 
державної реєстрації.

11. Внесення змін в положення про загальні збори акціонерів, поло-
ження про наглядову раду, положення про ревізійну комісію, шляхом ви-
кладення їх у новій редакції.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів товариства.

13. Розподіл чистого прибутку 2016 року.
Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішення 

щодо кожного з питань проекту порядку денного: http://elegant-cg.com.ua/. 
Бажаючим ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, звертатися за адресою: пр-т Перемо-
ги,  буд. 41, м. Чернігів, 14017 (5-й поверх) у робочі дні з 09:00 до 17:00. В 
день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами: Матвієнко Тетяна Володи-
мирівна, тел. (0462) 65-39-30, 65-39-39. Телефон для довідок:  
(0462) 65-39-30, 65-39-39.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 29097 21901
Основні засоби 6875 4105
Довгострокові фінансові інвестиції 5 5
Запаси 2152 1988
Сумарна дебіторська заборгованість 5075 3966
Грошові кошти та їх еквіваленти 14592 11393
Нерозподілений прибуток 24037 15052
Власний капітал 24926 15961
Статутний капітал 414 414
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 4171 5940
Чистий прибуток (збиток) 8965 9122
Середньорічна кількість акцій (шт.) 138096 138096
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 513 510
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ФАСТІВ-

СЬКЕ ШВЕйНЕ ПІдПРИЄмСТВо «КоЗАК»
(код ЄдРПоУ 00309387)

місцезнаходження: 08500, Україна, Київська обл, м. Фастів, вул. Іва-
на мазепи, 6 повідомляє про проведення річних Загальних збори акціоне-
рів Товариства. 

1. Дата, час та місце проведення річних Загальних зборів: 
Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів «18» квітня 2017 р. 
Час початку проведення річних Загальних зборів акціонерів 09 година 

00 хвилин
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 08500, Україна, 

Київська обл., м. Фастів, вул. Івана мазепи, 6 четвертий поверх, при-
ймальня № 1.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За-
гальних зборах

Реєстрація акціонерів відбудеться в день та за місцем проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів.

Час початку реєстрації акціонерів 08 година 15 хвилин 
Час закінчення реєстрації акціонерів 08 година 55 хвилин
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам мати при собі документ, 

що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує 
особу і довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах - 24 година 00 хвилин «11» квітня 2017 року

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ФШП «Козак».
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ФШП «Козак».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 

зборів ПрАТ «ФШП «Козак».
4. Звіт голови комісії з припинення про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту голови комісії з припинення Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства. 

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

7. Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ФШП 
«Козак» за 2016 рік.

8. Про розподіл прибутків (збитків) Товариства за результатами 2016 року.
9. Про затвердження звіту комісії з припинення (перетворення) ПрАТ 

«ФШП «Козак».
10. Про затвердження передавального акту від ПрАТ «ФШП «Козак» до 

ТДВ «ФШП «Козак».
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів 

до дати проведення річних Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
матеріалами, необхідними для підготовки до річних Загальних зборів, за місцез-
находженням Товариства за адресою: 08500, Україна, Київська обл., м. Фастів, 
вул. Івана Мазепи, 6, четвертий поверх, бухгалтерія, кімната №1, в робочі дні з 
14.00 до 17.00, в день проведення зборів - у місці проведення зборів. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го річних Загальних зборів акціонерів: головний бухгалтер Журавель Л.В.

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

Довідки за телефоном: (04565) 6-21-16. 
6. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4480 3987

Основні засоби 2416 1870
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 785 565
Сумарна дебіторська заборгованість 884 1124
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 51
Нерозподілений прибуток -149 -284
Власний капітал 3836 3701
Статутний капітал 142 142
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 644 286
Чистий прибуток (збиток) 159 132
Середньорічна кількість акцій (шт.) 283052 283052
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Комісія з припинення (перетворення) Приватного акціонерного то-
вариства «Фастівське швейне підприємство «Козак» повідомляє про 
скликання установчих зборів ТоВАРИСТВА З додАТКоВою ВІдПоВІ-
дАЛЬНІСТю «Фастівське швейне підприємство «Козак», які відбудуться 
«18» квітня 2017 року о 12-45 годині за адресою: 08500, Україна, Київ-
ська  обл, м. Фастів, вул. Івана мазепи, 6. Початок реєстрації «18» квітня 
2017  року о 12-10 годині, закінчення о 12-35 годині за місцем проведення 
зборів. Особам, які прибудуть для участі у зборах, необхідно мати оригінали 
документів, що посвідчують особу та підтверджують її повноваження (пас-
порт, довіреність, тощо), оформлені згідно діючого законодавства України.

ПоРЯдоК дЕННИй:
1. Про обрання Голови та секретаря установчих зборів Товариства з 

додатковою відповідальністю «Фастівське швейне підприємство «Козак».
2. Про надання Голові та секретарю установчих зборів Товариства з до-

датковою відповідальністю «Фастівське швейне підприємство «Козак» по-
вноважень з підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань 
порядку денного установчих зборів Товариства з додатковою відповідаль-
ністю «Фастівське швейне підприємство «Козак».

3. Про створення Товариства з додатковою відповідальністю «Фастів-
ське швейне підприємство «Козак», яке утворюється внаслідок припинен-
ня Приватного акціонерного товариства «Фастівське швейне підприємство 
«Козак» шляхом його перетворення та є повним правонаступником усього 
майна, всіх прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства «Фас-
тівське швейне підприємство «Козак».

4. Про затвердження розміру статутного капіталу Товариства з додатко-
вою відповідальністю «Фастівське швейне підприємство «Козак», складу 
його засновників (учасників) та розподіл часток між ними у статутному капі-
талі з урахуванням результатів обміну акцій у статутному капіталі Приват-
ного акціонерного товариства «Фастівське швейне підприємство «Козак», 
що припиняється шляхом перетворення.

5. Про визначення місцезнаходження Товариства з додатковою відпо-
відальністю «Фастівське швейне підприємство «Козак».

6. Про створення одноособового виконавчого органу Товариства з до-
датковою відповідальністю «Фастівське швейне підприємство «Козак». Про 
призначення Директора Товариства з додатковою відповідальністю «Фастів-
ське швейне підприємство «Козак» та укладання з ним трудового контракту.

7. Про створення Ревізійної комісії Товариства з додатковою відпові-
дальністю «Фастівське швейне підприємство «Козак» та обрання її членів.

8. Про затвердження Статуту Товариства з додатковою відповідальніс-
тю «Фастівське швейне підприємство «Козак».

9. Про надання повноважень на підписання передавального акту від 
Приватного акціонерного товариства «Фастівське швейне підприємство 
«Козак» та Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Фастівське 
швейне підприємство «Козак» та проведення державної реєстрації Товари-
ства з додатковою відповідальністю «Фастівське швейне підприємство 
«Козак» та його установчих документів.

Голова комісії з припинення
(перетворення) ПрАТ «ФШП «КоЗАК»  о.П. Ковбаса

КомПАНІЯ ГАЛІНЕРо ХоЛдІНГЗ ЛІмІТЕд 
(Galinero Holdings Limited) має намір придбати значний пакет ак-
цій публічного акціонерного товариства «Концерн Авек та Ко»  
(код ЄДРПОУ: 22649344), а саме: прості іменні акції у кількості 
1620030 штук.

На поточний момент компанія Галінеро Холдінгз Лімітед (Galinero 
Holdings Limited) і її афілійовані особи не мають у власності акцій вка-
заного Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НоВА-
ГАЗ» (код ЄдРПоУ 24940452) повідомляє що у тексті повідомлення 
(надруковано: «Відомості НКЦПФР» №47 від 10.03.2017 р.), про скликан-
ня та проведення загальних зборів акціонерів Товариства, при друкуванні 
повідомлення, допущено технічні помилки, а саме: Дата проведення за-
гальних зборів акціонерів не 11 квітня 2018 року як вказано у оголошенні, 
а 11 квітня 2017 року. 

Генеральний директор Товариства

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«ЗАВод СУПУТНИК»
(ідентифікаційний код 02970300)

Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбу-
дуться 20 квітня 2017 о 14-00 годині за адресою: 04080, місто Київ, 
вул.  межигірська, 82-а, зал №4 адміністративний корпус, 4 поверх. 

Реєстрація акціонерів та/або представників відбудеться з 13-00 до 13-45 
в день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 14 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: об-

рання робочих органів (голова зборів, секретар зборів, лічильна комісія) .
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. 

3. Звіт аудитора про перевірку та підтвердження правильності фінансо-
вої звітності ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ«ЗАВОД СУПУТ-

НИК» в 2017 році.
8. Затвердження статуту ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» в новій редакції, 

прийняття рішення щодо надання права підписання статуту голові та се-
кретарю загальних зборів. 

9. Визначення уповноважених осіб для державної реєстрації змін до 
відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному ре-
єстрі, в звязку із затвердженням статуту в новій редакції.

10. Затвердження «Положення про загальні збори акціонерів», «Положен-
ня про Наглядову раду», «Положення про Правління» в новій редакції. 

11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради. 

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» протя-
гом року. Надання Голові правління повноважень щодо укладання зазна-
чених договорів та додаткових угод до них.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ 
«ЗАВОД СУПУТНИК» із банківською установою кредитного договору на 
суму 1 (один) млн.грн. та передання майна відповідної заставної вартості 
в іпотеку/заставу для забезпечення виконання зобов’язань. Надання Голо-
ві правління повноважень щодо укладання зазначених договорів та до-
даткових угод до них. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами до порядку денного за 
адресою: 04080, місто Київ, вул. Межигірська,82-а, в робочі дні з 10-00 до 
12-00.

Для участі в загальних зборах акціонери повинні мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів, крім того, довіреність на 
представництво інтересів акціонера та голосування на загальних зборах.

Пропозиції до проекту порядку денного акціонери мають право подати 
лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом 
України «Про акціонерні товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звіт-
ний

Попере-
дній

Усього активів 18 318 17 013 
Основні засоби 17 502 16 149 
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 73 19
Сумарна дебіторська заборгованість 652 379
Грошові кошти та їх еквіваленти 73 338
Нерозподілений прибуток -891 -1 182
Власний капітал 15 477 15 227
Статутний капітал 826 826
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2 841 2 223 
Чистий прибуток (збиток) 240 47
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 39 40

Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про депозитарну 
систему України» власник цінних паперів зобов»язаний звернутись до де-
позитарної установи (Зберігача) та укласти з нею договір про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах від власного імені. 

Наглядова Рада ПрАТ «ЗАВод СУПУТНИК»

ПоВІдомЛЕННЯ 
ПРо ПРоВЕдЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКЦІоНЕРІВ

ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ЧИНБАР» 

(місцезнаходження товариства: 
04073, Україна, м. Київ, вул. Куренівська, 21)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 19 квітня 
2017 року, 15 год. 00 хв., м. Київ, вул. Куренівська 21, 3-й поверх, зал 
засідань.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 19 квітня 2017 року з 13 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. за місцем про-
ведення зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 12 квітня 2017 року, 24:00.

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

1. Обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акці-
онерів та затвердження процедурних питань.

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямків діяльності 
на 2017  р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  
Дирекції.

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

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку. 
7. Затвердження договорів та угод. 
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання 
таких договорів.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціоне-
ри мають можливість ознайомитись з документами, щодо питань по-
рядку денного зборів за місцезнаходженням товариства: м. Київ, 
вул.  Куренівська, 21, 3-поверх, служба управління персоналом у ро-
бочі дні з 800 год. до 1630 год. (перерва на обід з 1200 до 1230 год.). 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, є заступник генерального директора з питань управління і 
мотивації персоналом Крючкова Ірина Борисівна. Контактний теле-
фон – 468-11-40.

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: chinbar.pat.ua 

6. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн)*

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 87193 91797
Основні засоби 70608 73132
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 11914 10036
Сумарна дебіторська заборгованість 1620 5964
Грошові кошти та їх еквіваленти 387 155
Нерозподілений прибуток 2731 2699
Власний капітал 69747 69713
Статутний капітал 1862 1862
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 17446 22084
Чистий прибуток (збиток) 34 1590
Середньорічна кількість акцій (шт.) 177294 177294
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

94 100

Генеральний директор Ліщук В.І. 10.03.2017 р.
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Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ВоЛИНЬоБЛЕНЕРГо»

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВоЛИНЬоБЛЕНЕРГо»

(надалі також – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00131512, місцезнаходження: 43023, Волинська обл., 

м. Луцьк, вул. Єршова, 4)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ВоЛИНЬоБЛЕНЕРГо»,
які відбудуться 14 квітня 2017 року о 13:00 годині за адресою: 

м. Луцьк, вул. Єршова, 4, актова зала Товариства. 
Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства від-

будеться 14 квітня 2017 року з 11:00 год. до 12:45 год. за місцем проведен-
ня загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів – 10 квітня 2017 р. станом на 24:00 год. 

Окрім того, враховуючи зміни до законодавства, нагадуємо, що для 
використання своїх прав за цінними паперами, Вам необхідно звернутися 
до депозитарної установи ТОВ «УПР-ФІНАНС» (вул. Кавказька, 11, 
м.  Київ, 03035), з якою у ПАТ «Волиньобленерго» укладено договір на 
надання послуг щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, для 
укладення нового договору з ним або з іншою депозитарною установою 
на Ваш вибір.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 
Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів 
акціонерів Товариства. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016  рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства про роботу за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття 

збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Това-
риства у 2016 році, виплата дивідендів.

8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх документів Товариства шляхом викла-

дення їх в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
13. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товари-

ства.

14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Това-
риства.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «Волиньобленерго», на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного – http://energy.volyn.ua

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ«Волиньобленерго», акціонери та їх повноважні представники можуть, 
починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів, до дати проведення загальних зборів у робочі дні (понеділок – чет-
вер з 8:00 до 17:00 год., п’ятниця – з 8:00 до 15:45 год.) за адресою Товари-
ства: м. Луцьк, вул. Єршова,4, каб. 303, а в день проведення загальних 
зборів акціонерів (14.04.2017) у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Боричевський Вадим михайлович, тел. (0332) 28-35-06.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Воли-
ньобленерго» акціонер зобов`язаний мати при собі паспорт (або інший 
документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством 
України), а у разі участі представника акціонера – паспорт (або інший 
документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством 
України) та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження 
представника на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Во-
линьобленерго», засвідчену в установленому чинним законодавством 
порядку. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Волиньобленерго»

(тис. грн.)

Найменування показника періоди
2016 рік 2015 рік

 Усього активів 924 713  817 516
 Основні засоби 760 355 704 124 
 Довгострокові фінансові інвестиції -  -
 Запаси 42250 38 039
 Сумарна дебіторська заборгованість 109 978 69 991
 Грошові кошти та їх еквіваленти 3837 892
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

330320 287 716

 Власний капітал 689002 679 302
 Статутний капітал 23864 23 864
 Довгострокові зобов’язання 15709 18 437
 Поточні зобов’язання 220 002 119 777
 Чистий прибуток (збиток) 13712 7 545
 Середньорічна кількість акцій (шт.) 477276000 477 276 000
 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)

2363 2325

ПАТ «Волиньобленерго»

до ВІдомА АКЦІоНЕРІВ 

ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «2-й Ім. ПЕТРоВСЬКоГо 

ЦУКРоВИй ЗАВод» 
(код ЄдРПоУ 00372090)

(Адреса місцезнаходження товариства: 
27300, Кіровоградська обл., олександрівський р-н., 

смт. олександрівка, вул. Леніна, 44 )
Наглядова рада ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» в порядку 

ст.47 п.5 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про 
скликання позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонер-
ного товариства «2-й ім. Петровського цукровий завод», які відбудуться 
30 березня 2017 року о 11.00 год. за місцезнаходженням товариства 
адреса: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт. Олексан-
дрівка, вул. Леніна,44 (адмінприміщення кімната №1). Реєстрація акціо-
нерів та довірених осіб для участі у загальних зборах буде проводитись 
30 березня 2017 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: 27300, Кі-
ровоградська обл., Олександрівський р-н, смт. Олександрівка,  
вул. Леніна,44 (адмінприміщення кімната №1). Для участі у загальних 
зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для представників акціонерів 
– паспорт та документ(и), що посвідчує(ють) їх повноваження на участь 
та голосування на загальних зборах акціонерів. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 
24  годину 24 березня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень, обрання секретаря зборів, затвердження регламенту про-
ведення загальних зборів акціонерів.

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

3. Щодо прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості. Обрання уповноваженої осо-
би на підписання таких договорів.

4. Щодо прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством зна-
чного правочину, щодо якого є заінтересованість.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дня про-
ведення загальних зборів акціонерів - у робочий час за місцезнахо-
дженням товариства (27300, Кіровоградська обл., олександрівський 
р-н, смт. олександрівка, вул. Леніна ,44, кімната № 7), а в день прове-
дення загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами  – 
головний бухгалтер Гладка С.Л, телефон для довідок 05242 -3-47-20.

Адреса власного веб – сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  – 00372090.smida.gov.ua. 

Наглядова рада ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Фірма Э.ю.м.»

2. Код за ЄДРПОУ: 24564960
3. Місцезнаходження: 39610 м.Кременчук, Полтавська обл., вул.Сві-

штовська, 3-А
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(0536)792470, 

+38(0536)792470
5. Електронна поштова адреса: eyum@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: eyum.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Припинення емітента шляхом перетво-

рення за рішенням вищого органу емітента 
ІІ. Текст Повідомлення 

Річними загальними зборами Приватного акціонерного товариства 
«Фірма Э.Ю.М.» (далі ПрАТ «Фірма Э.Ю.М.»), 04.03.2017 року (протокол 
№ 01/2017 п.5,6,7) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства», Статуту ПрАТ «Фірма Э.Ю.М.» Ст.29 з метою зменьшення 
адмінвитрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової 
форми, як приватне акціонерне товариство, оптимізації господарських ви-
тратта спрощення процедури прийняття управлінських витрат, прийняте 
рішення про припинення ПрАТ «Фірма Э.Ю.М.» шляхом перетворення в 
Товариство з додатковою відповідальністю « Фірма Є.Ю.М.» (далі 
ТОВ  «Фірма Є.Ю.М.») - єдиного правонаступника

Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Фірма Э.Ю.М.» від 
04.03.2017 року обрано членів Комісії з припинення у складі: Канунцев 
Володимир Миколайович - Голова комісії,володіє 12971 шт простих 
іменних акцій, що складає 69,178666 % статутного капітала. Непогаше-
ної судімості за корисливі та посадові злочини немає.Зимогорову На-
талю Володимировну - член комісії,володіє 1500 шт простих іменних 
акцій, що складає 8,000000 % статутного капітала. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Канунцева Олександра 

Володимировича - член комісії, володіє 1000 шт простих іменних акцій, 
що складає 5,333333 % статутного капітала. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

У звязку з прийняттям річними загальними зборами рішення про при-
пинення ПрАТ «Фірма Э.Ю.М.» шляхом перетвореня у ТОВ «Фірма 
Є.Ю.М.» та обранням Комісії з припинення, до якої з моменту обрання 
переходять повноваження щодо управління справами ПрАТ «Фірма 
Э.Ю.М.», припинено повноваження Голови виконавчого органу - Канунце-
ва Володимира Миколайовича.

Розмір статутного капіталу товариства правонаступника ТОВ «Фір-
ма Є.Ю.М.» складає 18750 (вісімнадцять тисяч сімсот пятдесят гри-
вень 00 копійок), що дрівнює розміру статутного капіталу ПрАТ «Фір-
ма Э.Ю.М.» Всі активи та зобов'язання ПрАТ «Фірма Э.Ю.М.» 
переходять до створюваного ТОВ «Фірма Є.Ю.М.» Порядок та Умови 
обміну акцій ПрАТ «Фірма Э.Ю.М.» на частки в статутному капіталі 
ТОВ «Фірма Є.Ю.М.»:

Кожен акціонер ПрАТ «Фірма Э.Ю.М.», що перетворюється, має право 
отримати частку у статутному капіталі првонаступника ТОВ «Фірма 
Є.Ю.М.»

Акції ПрАТ «Фірма Э.Ю.М. конвертуються в частки ТОВ «Фірма Є.Ю.М.» 
та розподіляються серед учасників з збереженням співвідношення кількості 
акцій, що були між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Фірма Э.Ю.М.». 
одна акція ПрАТ «Фірма Э.Ю.М.» номінальною вартістю 1,00 грн. (одна 
гривня 00 копійок) дорівнює розміру частки в розміру 1,00 грн. (одна грив-
ня 00 копійок) ТОВ «Фірма Є.Ю.М.»

Відповідно до Закону України та Статуту ПрАТ «Фірма Э.Ю.М.» протя-
гом 30 днів письмово повідомити кредиторів ПрАТ «Фірма Э.Ю.М.» про 
прийняте рішення про припинення ПрАТ «Фірма Э.Ю.М.» шляхом пере-
творення у ТОВ «Фірма Є.Ю.М.» 

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

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

2. Голова комісії з припинення  Канунцев В.м.
12.03.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ФІРмА Э.ю.м.»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПРомИСЛоВо-
ТЕХНоЛоГIЧНИй ПАРК «КИїВЩИНА» (надалі - Товариство) (код ЄДРПОУ 
32119339, місцезнаходження: 07354, Київська область, Вишгородський ра-
йон, с. Нові Петрівці, вул. Ватутіна 34) повідомляє про скликання річних 
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2017 р. о 
10-00 за адресою Київська область, Вишгородський район, с. Нові Пе-
трівці, вул. Ватутіна б. 34, 1 поверх, кімната №2.

Проект порядку денного
 (перелік питань що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення зборів.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рі-

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

результатами розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, висновки Ревізійної ко-

місії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік та прийняття рі-
шення за результатами розгляду звіту та висновку.

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

риства за 2016 рік.
8. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Реєстрація учасників відбудеться 14.04.2017 року з 09:30 год. до 09:55 год. 

за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі в загальних зборах 
акціонерів Товариства:

- акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що засвід-
чує особу (паспорт);

- представникам акціонерів Товариста необхідно мати при собі доку-
мент, що засвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для 
керівників юридичних осіб акціонерів документ про призначення на посаду, 
для інших представників – довіреність, видана для участі в загальних збо-
рах акціонерів Товариства, оформлену згідно законодавства України).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 10.04.2017 р.

З матеріалами та документами щодо питань порядку денного акціонери 

та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Това-
риства: 07354, Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, 
вул. Ватутіна 34 кім. 2 в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 11.00 до 17.00 
(перерва з 13.00 до 14.00) звернувшись із заявою складеною у довільній 
формі, а в день проведення Зборів - за місцем їх проведення. З проектами 
рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного, акціонери можуть ознайоми-
тись на власному веб-сайті Товариства - http://ptp.emitents.net.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор – Єфимчук Ю.У.

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

Найменування показника 

період 

звітний 
2016

попере-
дній 
2015

Усього активів 11162,1 11192,2
Основні засоби (залишкова вартість) 9772,3 9772,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1379,9 1392,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,9 27,6
Нерозподілений прибуток -43511,9 -30641,8
Власний капітал -43305,6 -30435,5
Статутний капітал 206,3 206,3
Довгострокові зобов'язання 45595,3 40245,9
Поточні зобов'язання 8872,4 1381,8
Чистий прибуток (збиток) -12870,2 29682,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 206300 206300
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

Наглядова рада

ПоВІдомЛЕННЯ ПРо ПРоВЕдЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКЦІоНЕРІВ 
ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ПРомИСЛоВо-ТЕХНоЛоГІЧНИй ПАРК «КИїВЩИНА»
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИїВ-
одЯГ» (далі – Товариство, ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ») повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори, загаль-
ні збори). 

1. місцезнаходження ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«КИїВ-одЯГ»: 

м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б.
2. дата, час та місце проведення загальних зборів: 
19.04.2017р., 11 год. 30 хв., м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б, 3-ій поверх, 

актова зала. 
3. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 

9 год. 30 хв. 
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-

рах: 11 год. 15 хв.
4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: 
24 година 12.04.2017р.
5. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, встановлення порядку 

проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності і бюджету Товариства на 

2017 рік.
10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Реві-

зійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної 
комісії Товариства.

Адреса власного веб-сайту: www.odyag.pat.ua
Кожному акціонеру, представнику акціонера при собі мати паспорт або 

інший документ, що посвідчує особу, представнику мати довіреність, 
оформлену у встановленому порядку. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами у приміщенні То-
вариства за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б, 2-ий поверх, при-
ймальня, у робочі дні, у робочий час з 14 год. 30 хв. до 16 год.30 хв. Поса-
дова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
– Директор Коваль В.Л. З питань порядку денного та організаційних питань 
проведення зборів звертатися до головного бухгалтера Вержбицької О.Г. 
по телефону 468-21-54 або за адресою м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б, кабі-
нет головного бухгалтера.

додаткова інформація 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «КИїВ-одЯГ» за 2016 рік 
(тис.грн.) 

Найменування показника Період, тис.грн.
Звітний.2016 Попередній.2015

Усього активів 20232 164125
Основні засоби 1270 156662
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 128 735
Сумарна дебіторська заборгованість 2410 2063
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 106
Нерозподілений прибуток -6976 -501
Власний капітал 17593 161448
Статутний капітал 269 269
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2639 2677
Чистий прибуток (збиток) -6475 -700
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1791412 1791412
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

24 50

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 
ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА», ЄДРПОУ 
31597869 (далі  – Товариство), повідомляє про проведення 
21.04.2017 о 10.00 чергових Загальних зборів акціонерів (далі – 
Збори) за місцезнаходженням Товариства: 14005, м. Чернігів, 
вул.  Котляревського, 38, 1 пов. адмінбудівлі, каб. № 2. Реєстра-
ція акціонерів для участі у Зборах відбудеться 21.04.17 з 09.00 до 
09.50 за місцем проведення Зборів. Складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у Зборах відбудеться станом на 24.00 год. 
14.04.17. Для участі у Зборах необхідно мати документ, що посвід-
чує особу, представникам – додатково довіреність, оформлену згід-
но законодавства.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться 

на голосування Загальних зборів):
1. Про встановлення кількісного складу, обрання членів та голови 

лічильної комісії.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетня для 

голосування. 
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради за 2016р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 

за 2016р. 
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 

комісії за 2016р. 
7. Про розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2016р. 

та визначення основних напрямів його діяльності на 2017р. 
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку та збитку Товари-

ства за 2016р., з урахуванням вимог, передбачених законодавством. 
До 21.04.2017 можна ознайомитися з документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства, каб. № 3 (1-й пов., відділ «Бухгалтерія») у робочі дні 

з 08.00 по 17.00, перерва з 12.00 до 13.00, а в день Зборів –у місці 
проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – голова Правління Базалінський І.В., контактна 
особа – головний бухгалтер Лисенко Є.В., тел. (0462) 727127. З про-
ектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного, мож-
на ознайомитися на веб-сайті: http://31597869.smida.gov.ua.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн)
Найменування показника 2016 рік 2015 рік

Усього активів 46048 36923
Основні засоби 17110 15492
Довгострокові фінансові інвестиції 3383 3383
Запаси 12579 7586
Сумарна дебіторська заборгованість 9278 9437
Грошові кошти та їх еквіваленти 212 182
Нерозподілений прибуток -69744 -64428
Власний капітал -58327 -53011
Статутний капітал 180 180
Довгострокові зобов'язання 5682 5682
Поточні зобов'язання 98693 84252
Чистий прибуток (збиток) -0,30 -0,33
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 18
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

39 20

Підтверджую достовірність цієї інформації - Голова Правління 
ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГоРІЛКА» І.В. Базалінський

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЧЕРНІГІВСЬКИй ЛІКЕРо-ГоРІЛЧАНИй ЗАВод «ЧЕРНІГІВСЬКА ГоРІЛКА»
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Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів 
ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«КРИВБАСТЕХНоПРом» (ЄдРПоУ 01552983)
1.Дата, час та місце 
проведення загальних 
зборів

28 квітня 2017 року о 15 годині за 
адресою:Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг , 
вул. Каховська,буд.82А, кім.№3 ( 2-й поверх адмі-
ністративної будівлі ПрАТ «Кривбастехнопром»)

2.Час початку і закінчен-
ня реєстрації акціонерів 
для участі у загальних 
зборах

 Реєстрація акціонерів для участі у загальних 
зборах в день проведення зборів з 14,20 до 
14,50 години за місцем проведення зборів Для 
реєстрації акціонери повинні мати паспорт , 
уповноважені особи - паспорт та доручення, 
оформлене згідно чинного законодавства

3.Дата складання 
переліку акціонерів, які 
мають право на участь у 
загальних зборах

 24 година 24 квітня 2017р

4.Перелік питань, що 
виносяться на 
голосування,згідно з 
порядком денним

1.Обрання членів лічильної комісії . Прийняття 
рішення про припинення їх повноважень. 
2.Затвердження порядку проведення загальних 
зборів акціонерів. 
3.Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік. 
4.Затвердження розподілу прибутку (покриття 
збитків) за 2016 рік .
5.Затвердження звіту Наглядової ради Товари-
ства про результати діяльності за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.
6.Затвердження звіту Генерального директора 
Товариства про результати діяльності за 2016 
рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту. Визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства у 2017 році. 
7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної 
комісії Товариства за результатами проведення 
перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту . 
8. Прийняття рішення про припинення повнова-
жень Голови та членів Наглядової Ради Товари-
ства .
9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства 
.
10.Затвердження умов цивільно-правових до-
говорів, які укладаються з членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх ви-
нагороди. Обрання уповноваженої особи на 
право підписання такого договору. 
11. Прийняття рішення про припинення повно-
важень членів Ревізійної комісії Товариства .

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства .
13.Затвердження умов цивільно-правових до-
говорів, які укладаються з членами Ревізійної 
комісії Товариства, встановлення розміру їх ви-
нагороди. Обрання уповноваженої особи на 
право підписання такого договору. 
14.Попереднє схвалення значних правочинів та 
попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дати прийняття рішення 
,та надання повноважень для укладання таких 
правочинів.

5.Порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріала-
ми, з якими вони можуть 
ознайомитися під час 
підготовки до загальних 
зборів

До 28 квітня 2017 року у робочі дні з понеділка 
по пятницю , з 9.00 до 17.00 год за місцезна-
ходженням товариства (2-й поверх, кім .№3). 
Довідки за телефоном: (056)404-23-74 .
Посадова особа ,відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами- Ге-
неральний директор Хамаза Ірина Григорівна

5`.Адреса власного веб-
сайту, на якому розміще-
на інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного 
з питань, включених до 
проекту порядку денного

www.patktp.com.ua

6.основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис.грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 15917 11382
Основні засоби 1097 817
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 820 1115
Сумарна дебіторська заборгованість 209 227
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток -102 -277
Власний капітал 10262 6541
Статутний капітал 1011 1011
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 5655 4841
Чистий прибуток(збиток) 175 126
Середньорічна кількість акцій(шт.) 4042200 4042200
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

13 12

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Хамаза І.Г. 

М.П. 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «АПЕКС-
БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 36482677
3. Місцезнаходження 01014, м. Київ, вул. Печерська, 

буд. 2/16
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-61-84 (044) 224-61-84
5. Електронна поштова адреса apeks@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.apeksbank.com.ua/uk/
korporativnoe_upravlenie.html 

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

II. Текст повідомлення
10.03.2017 Спостережною Радою ПАТ«АПЕКС-БАНК» (Протокол б/н ) 

прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПАТ «АПЕКС-БАНК», 
вирiшили: 

Призначити членом Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК» та включити до 
складу Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК» з 13 березня 2017 року начальника 
Управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «АПЕКС-БАНК» Капiтанського 
Руслана Григоровича.

Пiдстава: рiшення Спостережної Ради ПАТ«АПЕКС-БАНК» вiд 

10.03.2017 про призначення особи на посаду. Капiтанський Руслан Григо-
рович, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано,посада, на яку 
призначено – Член Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК»; акцiями ПАТ «АПЕКС-
БАНК» не володiє - розмiр пакета акцiй 0%; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає; обгрунтування змiн: змiни складу 
Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК».

Строк, на який призначено посадову особу – до припинення повнова-
жень. Капiтанський Р.Г. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: ПАТ КБ 
«IНТЕРБАНК» 04.01.2013 – 12.02.2013 – начальник управлiння фiнансового 
монiторингу, член Правлiння; ПАТ КБ «НАДРА» 19.02.2013 – 13.03.2015 – 
радник Управлiння фiнансового монiторингу; ПАТ КБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 
16.03.2015 – 29.02.2016 - заступник начальника вiддiлу фiнансового 
монiторингу Департаменту безпеки, iнкасацiї та фiнансового монiторингу; 
ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» 01.03.2016 – 30.06.2016 начальник 
вiддiлу фiнансового монiторингу; ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 01.07.2016 – 
10.10.2016 заступник начальника управлiння фiнансового монiторингу; 
11.10.2016 – 10.03.2017- заступник начальника управлiння фiнансового 
монiторингу та комплаєнс-конторолю – начальника вiддiлу фiнансового 
монiторингу; ПАТ «АПЕКС-БАНК» з 13.03.2017 - начальник Управлiння 
фiнансового монiторингу.

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: виконуючий обов’язки Голови Правлiння Кабан 
Вiктор Васильович (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 13.03.2017
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Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРмЕдФАРм»

(місцезнаходження Товариства: Україна, 02095, м. Київ, вул. А. Ахмато-
вої, буд. 33, нежиле приміщення № 130)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів:
1. Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 

21  квітня 2017року о 10.00 годині за адресою: Україна, 02095, м. Київ, 
вул. А. Ахматової, буд. 33, нежиле приміщення № 130, кімн. 2,  
1-й (перший) поверх.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 
загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у річних загальних 
зборах з 9-30 до 10:00 в день проведення зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах: перелік акціонерів складений станом на 24 годи-
ну 14 квітня2017 року.

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

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії ПрАТ ″УКРМЕДФАРМ″.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 

ПрАТ ″УКРМЕДФАРМ″. Затвердження регламенту річних загальних зборів 
акціонерів Товариства. 

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

4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту, затвердження звіту та висновків Ревізора.

5. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року, прийняття 
рішення про розмір та виплату дивідендів.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з 
дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: 22949302.smida.gov.ua.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу акціонера, а уповноваженим представникам ак-
ціонерів – довіреність на право участі та голосування на річних загальних 
зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, 
та документ, що посвідчує особу.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: акціоне-
ри мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 
Україна,02095, м. Київ, вул. А. Ахматової, буд. 33, нежиле приміщення 
№  130, кімн. 2, 1-й (перший) поверх, у робочі дні з 9-00 до 17-00, а в день 
проведення річних загальних зборів – в місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – директор Листопад Юрій Анатолійович. 

Телефон для довідок: (044) 501-73-44, контактна особа – Листопад Га-
лина Романівна.

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

Найменування показника
Період

звітний 
(2016 рік)

попередній 
(2015 рік)

Усього активів 2651,3 3245,2
Основні засоби 119,6 188,4
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 1454,8 1555,3
Сумарна дебіторська заборгованість 883,5 1253,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 166,6 222,5
Нерозподілений прибуток 218,0 13,1
Власний капітал 1662,4 1457,5
Статутний капітал 1,0 1,0
Довгострокові зобов'язання 20,7 20,7
Поточні зобов'язання 968,2 1767,0
Чистий прибуток (збиток) 218,0 13,1
Середньорічна кількість акцій (штук) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 15

директор ПрАТ «УКРмЕдФАРм»

ШАНоВНІ АКЦІоНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«КомПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАмИ «НАЦІ-
оНАЛЬНИй РЕЗЕРВ», ідентифікаційний код 22904759, міс-
цезнаходження: 04210, Україна, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 
буд. 12-Л (далі – Товариство або ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕ-
ЗЕРВ») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2017 року о 10 год. 30 хв. 
за адресою: 04210, Україна, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 
буд.  12-Л, кім. 28. 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 21 квіт-
ня 2017 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв. Для реєстрації акціоне-
рам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представ-
никам акціонерів – документ, який посвідчує особу та довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах 
акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв. 14 квітня 
2017 року.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
3. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та стро-

ку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 
2016  рік.

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

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 
Товариства за 2016 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної ко-
місії Товариства за 2016 рік.

7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 
9. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради 

Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії 

Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «КУА «НАЦІоНАЛЬНИй РЕЗЕРВ» за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів  158 111 160 253
Основні засоби  43 30 
Довгострокові фінансові інвестиції  - - 
Запаси  - - 
Сумарна дебіторська 
заборгованість

 27 116 2 730 

Грошові кошти та їх еквіваленти  1 874 901 
Нерозподілений прибуток  142 154  144 735
Власний капітал  156 804  159 385
Статутний капітал  8 600 8 600 
Довгострокові зобов'язання  -  -
Поточні зобов'язання  1 229 790 
Чистий прибуток (збиток)  (2 581)  64
Середньорічна кількість акцій (шт.)  17 200 000 17 200 000
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 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адре-
сою: http://www.reserve-am.com.ua/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів 
Товариства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталін-
града, 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: 044 426-61-11. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами - Голова правління (Президент) Хляпов О.А.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості:

1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Електронні технології»;2.Код за ЄДРПОУ: 23814076;3.Місцезнаходжен-
ня: 39609, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Свіштовська, 3; 
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-26-88;5.Електронна поштова 
адреса: eltehn@sat.poltava.ua;6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.eltehn.pat.ua;7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення:
ПрАТ «Електронні технології» повідомляє про спростування розкритої 

інформації, яка опублікована у виданні «Вiдомостi Національної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку» № 48 (2553) 13.03.2017 р. Надаємо 
наступну інформацію.

На підставі інформації від особи, яка здійснює облік права власності на 
акції емітента у депозитарній системі України, отриманої ПрАТ «Електронні 
технології» 10.03.2017 р., надаємо наступну інформацію:

Фізична особа 1 – розмір частки акціонера в загальній кількості акцій - 406 
акцій (99,5098 %) та в загальній кількості голосуючих акцій - 406 акцій 
(100,0%), після зменшення розмір частки акціонера в загальній кількості ак-
цій - 203 акції (49,7549 %) та в загальній кількості голосуючих акцій – 203 акції 
(50%);

Фізична особа 2 – розмір частки акціонера в загальній кількості акцій - 
0  акцій (0 %) та в загальній кількості голосуючих акцій - 0 акцій (0%), після 
збільшення розмір частки акціонера в загальній кількості акцій- 
203 акції(49,7549 %)та в загальній кількості голосуючих акцій-203 акції(50%). 

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

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

2. Найменування посади директор С.В.Єнич. 13.03.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЕЛЕКТРоННІ ТЕХНоЛоГІї»

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ХмІЛЬНИКмЕБЛІ»

(кодЕДРПОУ: 05486533, місцезнаходження: 22000,
Вінницька область м.Хмільник, 2 провулок Леніна, 10)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «18″ квітня 2017 року о 16-00 годині за адресою: 22000 
м.  Хмільник 2 провулок Леніна,10. актова зала виробничого кор-
пусу, 3-й поверх.

. Реєстрація акціонерів та (їх) представників здійснюватиметься в 
день проведення загальних зборів «18» квітня 2017 року з 15-00 до 
16-00 години за місцем проведення загальних зборів (м. Хмільник , 
2  провулок Леніна,10 актовий зал виробничого корпусу 3-й поверх.).

Дата складання переліку акціонерів які мають право брати участь у 
загальних зборах 12 квітня 2017 року на 24:00 годину.

Для участі в загальних зборах акціонери (їх представники) повинні 
пред’явити: – акціонери – документ, що посвідчує особу; - представни-
ки – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
оформлену згідно вимог діючого законодавства України, а також до-
кумент, що посвідчує особу.

Проект порядку денного 
(перелік питань що виносяться на голосування ) 

Загальних зборів:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
4.Затвердження річного звіту ПАТ «Хмільникмеблі»за 2014 

-2016  рр.,визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)
5. Визначення основних напрямків діяльності у 2017 році.
6. Звіт наглядової ради ПАТ «Хмільникмеблі» за 2014-2016 р. При-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради ПАТ 
«Хмільникмеблі» .

7.Звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 
ПАТ«Хмільникмеблі» за 2014- 2016 р. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту та висновків ревізійної комісії. Затвердження висно-
вків ревізійної комісії за 2014-2016 рр.

8. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне 
товариство. 

9. Про зміну найменування Товариства. 
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової ре-
дакції Статуту Товариства. 

11. Про припинення Положеннь про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган, ревізійну комісію ПАТ «Хмільникмеблі» 

12. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
Товариства. 

13. Про обрання членів наглядової ради Товариства та затвер-
дження умов цивільно-правових договорів із головою та членами на-
глядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення упо-
вноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із 
головою та членами наглядової ради Товариства. 

14. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії 
Товариства. 

15. Про обрання голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Хміль-
никмеблі», затвердження умов цивільно-правових договорів із члена-

ми ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та визначен-
ня уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із 
членами ревізійної комісії ПрАТ «Хмільникмеблі». 

16. Попереднє схвалення вчинення Товариством у 2017 році зна-
чних правочинів та правочинів із заінтересованістю. 

. З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включе-
ного до проекту порядку денного Зборів акціонерів, можна ознайоми-
тися за адресою веб-сайту товариства – http://mebli.pat.ua/. 

Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного зборів, за адресою: м.Хмільник 2 провулок Леніна,10. кабінет го-
ловного бухгалтера у робочі дні з 14 години до 17 години, а в день 
проведення загальних зборів –за місцем їх проведення з 9-00 години. 
Відповідальна посадова особа Товариства за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: головний бухгалтер- Лукашук О.П . За адре-
сою місцезнаходження Товариства (м. Хмільник 2 провулок Леніна, 10 
кабінет гол.бухгалтера) акціонери можуть в письмовій формі внести 
свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізні-
ше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Телефони для довідок: (04338) 2-26-16, 2-27-35.
основні показники фінансово – господарської діяльності 

Товариства (тис. грн.)
№ 
п/п Найменування показників Період

2016 рік 2015 рік 2014 р
1. Усього активів 2612 2867 3051
2. Основні засоби 1557 1738 1953
3. Довгострокові фінансові 

інвестиції
- -

4. Запаси 1017 1017 1017
5. Сумарна дебіторська заборгова-

ність
32 32 32

6. Грошові кошти та їх еквіваленти 6 22 -
7. Нерозподілений прибуток +1198 +1329 +1468
8. Власний капітал 1294 1425 1564
9. Статутний капітал 96 96 96
10. Довгострокові зобов’язання 74 869 890
11. Поточні зобов’язання 1244 573 597
12. Чистий прибуток (збиток) -139 -131 -346
13. Середньорічна кількість акцій, 

шт.
382868 382868 382868

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

- - -

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

- - -

16. Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

1 1 1

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в га-
зеті «Відомості НКЦПФР» № 49 від 14.03.2017р

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні. 

Директор 
                           В.А.Збаражський.             м.п.
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Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«УЖГоРодСЬКИй ТУРБоГАЗ»

ШАНоВНІ АКЦІоНЕРИ !
Доводимо до Вашого відома, що 19 квітня 2017 року відбудуться річні 

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ужгород-
ський Турбогаз», розташованого за адресою: 88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.

Збори відбудуться в актовому залі першого поверху адміністративного 
корпусу за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3. 
Початок зборів – о 10.00. Реєстрація учасників – з 09.00 до 09.45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складається на 24 годину 12 квітня 2017 року.

до порядку денного Загальних зборів включені наступні питання:
1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 
2. Звіт директора ПАТ «Ужгородський Турбогаз» про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні на-
прями діяльності на 2017 рік.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську ді-
яльність Товариства у 2016 році. 

4. Затвердження річного звіту ПАТ « Ужгородський Турбогаз» за 
2016 рік. 

5. Звіт Наглядової ради ПАТ « Ужгородський Турбогаз» за 2016 рік.
6. Про прибуток (збиток) ПАТ « Ужгородський Турбогаз» у 2016 році, 

виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фон-
дів Товариства у 2017 році. 

7. Про зміну типу ПАТ «Ужгородський Турбогаз» з публічного акціо-
нерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну на-
йменування.

8. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій ре-
дакції.

9. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викла-
дення їх в новій редакції.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради.
12. Про укладання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії.
15. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії.
З документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціо-

нери особисто можуть ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 12.00 год. за 
адресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3 (адміністративний корпус), кімна-
та № 204. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Директор ПАТ «Ужгородський Турбогаз» Качур М.В. 

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - доку-
менти, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (довіреність). 

Адеса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.turbogaz.pat.ua 

Телефон для довідок: (0312) 66-04-85
основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Ужгородський Турбогаз», (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітній
2016 рік

Попередній
2015 рік

Усього активів 836 639 842096
Основні засоби 378 553 385183
Довгострокові фінансові інвестиції 7 767 7761
Запаси 32 328 28612
Сумарна дебіторська заборгованість 342 582 417325
Грошові кошти та їх еквіваленти 135 3215
Нерозподілений прибуток -250 124 -168500
Власний капітал 411 049 411049
Статутний капітал 100 000 100 000
Довгострокові зобов’язання 197 520 196716
Поточні зобов’язання 378 109 302828
Чистий прибуток (збиток) -81 624 -136 077
Середньорічна кількість акцій, шт. 400000000 400000000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду, шт. 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 224 296

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор _________ 

(підпис)
Качур Михайло Васильович 

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. ___________________________ 

(дата)

ШАНоВНІ АКЦІоНЕРИ

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «БоРодЯНСЬКИй 

РАйАГРоПоСТАЧ»!
Приватне акціонерне товариство «Бородянський райагропостач» 

(код ЄДРПОУ 00904664) повідомляє про проведення загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться «20» квітня 2017 року о 17:45 за міс-
цезнаходженням Товариства - 07800 Київська область, Бородян-
ський район, смт. Бородянка, пров. Залізничний, буд. 1, ІІ поверх, 
приміщення №1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведен-
ня зборів - на 24 годину 13 квітня 2017 року.

Реєстрація учасників загальних зборів розпочинається о 17:15, та 
закінчується о 17:40 в день проведення зборів, за адресою проведен-
ня зборів.

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

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Про порядок проведення загальних зборів та затвердження по-

рядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Про звіт Правління щодо діяльності Товариства у 2016 році та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2016 році 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Про звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту, та про затвердження рішень, прийнятих Наглядовою 
радою Товариства у 2016 році.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
9. Про поточну діяльність та фінансовий стан Товариства.
Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що 

посвідчує особу, та для представників акціонерів – довіреність на 
право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодав-
ством.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами 
щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами до-
кументів можна ознайомитися у робочі дні в час з 10:00 по 13:00 за 
адресою: 07800, Київська область, Бородянський район, смт. Боро-
дянка, пров. Залізничний, буд. 1, ІІ поверх, приміщення №1 звернув-
шись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами - В.о. Голови Прав-
ління - Дементьєва Н.В. 

Тел. для довідок (04477) 5-38-03
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1755.3 1778.5
Основні засоби 201,7 201,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1.1 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1 426.1 1560.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 126.4 15.9
Нерозподілений прибуток (2 210.9) (2 036.4)
Власний капітал 319.3 493.8 
Статутний капітал 2 530,2 2 530,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1 436.0 1284.7
Чистий прибуток (збиток) (174.5) (53.7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10120 848 10 120 848
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 5

В.о. Голови правління
АТ «Бородянський райагропостач»  Н.В.дементьєва
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «АЛЬПАРІ БАНК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

1.3. Код ЄДРПОУ емітента – 38377143
1.4. Місцезнаходження емітента – 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 364-73-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента – o.ushakova@alpari-bank.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації – http://bankalpari.com/

1.8. Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» - надалі То-

вариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ,  
вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації про 
емітента - відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів 
на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

N з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що 
розміщуються

Кількість цінних паперів, що 
розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що 
розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного 
капіталу (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
1 07.03.2017 прості іменні акції 78 000 78 000 63,93
Зміст інформації: 1. Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв 
таке рішення: 07.03.2017 року позачерговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про розміщення простих іменних акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
(рішення єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» №3/2017 від 07.03.2017).
2. Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний). Розміщуються прості іменні акції в кількості 78 000 (сімдесят вісім тисяч) 
штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, на суму 78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів) гривень. Спосіб розміщення – приватне ви-
ключно серед акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
3. Розмір збільшення статутного капіталу банку становить: 78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів) гривень. Розміщення акцій буде здійснюватись за ринковою 
вартістю. Відповідно до Звіту про оцінку вартості цінних паперів, що визначена суб’єктом оціночної діяльності, ринкова вартість простих іменних акцій Банку стано-
вить 1 000,00 грн. за одну акцію.
4. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які знаходять-
ся в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення складає 63, 93 %;
5. Права, які отримують власники простих іменних акцій, визначені чинним законодавством України та Статутом банку.
6. Спосіб оплати цінних паперів: оплата за акції, що пропонується до розміщення: здійснюється в національній валюті за наступними реквізитами: Одержувач:  
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», код за ЄДРПОУ одержувача 38377143, рахунок № 500440000001, код банку 380894.
7. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів - кошти в сумі 78 000 000 грн., залучені від приватного розміщення акцій, в 
повному обсязі будуть використані на збільшення статутного капіталу Банку, а також на подальше зміцнення фінансового стану Банку.
8. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: прості іменні акції не можуть бути конвертовані.
9. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії. Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється в один 
етап: 27.03.2017 р. по 18.05.2017 р. включно кожного робочого дня з 9:00 до 17:00). Другий етап не здійснюється, оскільки відповідно до рішення про приватне 
розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Рішення єдиного акціонера 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» №1/2017 від 10.02.2017 скасовано.

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

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

законодавством. 
В.о. Голови Правління Перелигін Є.Є., 10.03.2017 р. 

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «ВДМ» повідомляє про проведення 

чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, код ЄДРПОУ – 
30575415, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, 
м. Вишгород, вул.Шолуденка, буд.19-Д, які відбудуться 26 квітня 2017 року 
за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул.Шолуденка,буд.19-д, офіс 
Приватного акціонерного товариства «Вдм», 3-й поверх, кімната 312.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах товариства розпо-
чинається о 10.00 годині і закінчується об 11.00 годині в день і за місцем 
проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 20 квітня 2017 р.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що засвідчує особу; представникам акціонерів додатково – довіреність на 
право участі у річних Загальних зборах.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно із затвердже-

ним порядком денним:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Звіт Директора ПрАТ«ВДМ» про результати фінансово-господарської 

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

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2016 рік.

4. Порядок покриття збитку Товариства, отриманого за результатами ді-
яльності в 2016 році.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2016 
році та його затвердження.

6. Обрання (переобрання) членів Наглядової ради ПрАТ «ВДМ».
7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердження звіту Ревізора за 

наслідками розгляду.
8. Обрання (переобрання) Ревізора ПрАТ «ВДМ».
9. Вирішення питання щодо надання попередньої згоди Директору То-

вариства на вчинення значних правочинів.
Порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Для підготовки до участі у зборах пропонуємо ознайомитись з основни-

ми показниками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВДМ», наведе-
них у таблиці.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства ПрАТ «Вдм» (тис.грн.)

Найменування показників
період 

звітний
2016 рік

звітний
2015 рік

Усього активів 3700,5 3845,7
Основні засоби 3094,7 3302,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 7,9
Сумарна дебіторська заборгованість 558,4 489,1
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (73,5) 440,8
Власний капітал 3286,6 3360,1
Статутний капітал 1314,0 1314,0
Довгострокові зобов’язання 16,8 24,8
Поточні зобов’язання 397,1 460,8
Чистий прибуток (збиток) (73,5) 440,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65700 65700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 17

До дати проведення загальних зборів для більш детального ознайом-
лення з матеріалами (документами), які необхідні для підготовки до участі 
у зборах, внесення пропозицій щодо змін порядку денного, акціонери мо-
жуть звертатися в робочі дні за адресою: Київська обл., м.Вишгород, 
вул. Шолуденка,19-Д, офіс ПрАТ «ВДМ», 3-й пов., кімната 310. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– головний бухгалтер товариства Пічик Олеся Петрівна. Довідки за теле-
фоном: (044) -585-04-34.

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
директор ПрАТ «Вдм»  Калайда В.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «Вдм»
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ПРАТ «РЕГЕНЕРАТ», код ЄДРПОУ 13373004, місцезнаходження: м. Ли-
сичанськ, Луганської обл., вул. Орджонікідзе (Незалежності), 128, повідо-
мляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
19 квітня 2017 року о 10.00 год. за адресою: 93118, м. Лисичанськ, Лу-
ганської обл., вул. орджонікідзе (Незалежності), 128, 3-й поверх, акто-
ва зала.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
1. Вибори лічильної комісії. Прийняття рішення про затвердження по-

рядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загаль-
них зборах.

2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 

(Директора) за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності това-
риства на 2017 рік.

4. Затвердження звіту Ревізора. Затвердження річного звіту товари-
ства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

6. Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік. Затвердження планових нор-
мативів розподілу чистого прибутку на 2017 рік.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради та 
Ревізора.

8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правових, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання дого-
ворів з членами Наглядової ради.

9. Обрання Ревізора.
10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова 

вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, пере-
вищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності товариства.

11. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
12. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про: Загальні 

збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію (ревізора), Виконавчий орган.
Реєстрація акціонерів та їх представників – з 9.00 до 9.45 у день про-

ведення зборів.
Дата складання списку акціонерів, які мають право участі у них – 

12  квітня 2017 р. 24.00 год.

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

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, дові-
реність посвідчену відповідно до вимог законодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 93118, м. Лисичанськ, 
Луганської обл., вул. Орджонікідзе (Незалежності), 128, 4-й поверх, кабінет 
юрисконсульта, в робочі дні щоденно з 8-00 до 15-00, а в день проведення 
загальних зборів у місці їх проведення.

Особа, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документа-
ми, юрисконсульт Синяпкін О.В., телефон: (050) 476-23-86.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
Найменування показників 2015 рік 2016 рік

Усього активів 4667 4232
Основні засоби 3154 2780
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 659 531
Сумарна дебіторська заборгованість 329 332
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 136
Нерозподілений прибуток -178 -512
Власний капітал 1008 674
Статутний капітал 664 664
Довгострокові зобов’язання 128 127
Короткострокові кредити банків - -
Поточні зобов’язання 3531 3431
Чистий прибуток (збиток) -1995 -334
Середньорічна кількість акцій 2654672 2654672
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) 

112 111

Наглядова рада ПРАТ «Регенерат»

ПРАТ «РЕГЕНЕРАТ»

Приватне акціонерне товариство «Український авіаційно-технічний 
центр» (далі – Товариство) повідомляє, що «21» квітня 2017 року о 15:00 у 
приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 93, у 
кабінеті Генерального директора відбудуться чергові Загальні збори ак-
ціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах 
починається о 14:00 та закінчується о 14:45 годині «21» квітня 2017  року. 
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах акціонерів, є «14» квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
на Загальних зборах акціонерів Товариства:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства (Про обрання лічильної комісії, секретаря За-
гальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи Загальних 
зборів акціонерів).

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товари-
ства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність То-
вариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізора.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017  рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками робо-

ти Товариства у 2016 році, затвердження нормативів розподілу прибутку 
Товариства на 2017 рік.

8. Прийняття рішення про схвалення вчинення значного правочину. Ви-
значення характеру та вартості. Обрання особи уповноваженої на підпи-
сання відповідного правочину та вчинення інших пов’язаних дій.

9. Прийняття рішення про схвалення значного правочину з ДП 
«Укроборонсервіс» на проведення регламентних робіт на ВС типа Ан-
72П іноземного замовника сумою до 10 млн. грн. Обрання особи упо-
вноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших 
пов’язаних дій.

10. Прийняття рішення про схвалення значного правочину з ДП «Укро-
боронсервіс» на проведення регламентних робіт на ВС типа Ан-26 інозем-
ного замовника сумою до 15 млн. грн. Обрання особи уповноваженої на 
підписання відповідного правочину та вчинення інших пов’язаних дій.

Для реєстрації акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу; 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чин-
ного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо підготовки до чер-
гових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «21» квітня 
2017 року, звернувшись до вказаної нижче контактної особи за телефоном 
або засобами електронної пошти.

Контактна особа з питань підготовки Загальних зборів акціонерів: Полі-
щук Валерій Юрійович.

Телефон: (044) 249-01-13. E-mail: uatc@meta.ua
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 4602 2614
Основні засоби 1407 1508
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 354 716
Сумарна дебіторська заборгованість 1828 302
Грошові кошти та їх еквіваленти 830 31
Нерозподілений прибуток -1189 -1705
Статутний капітал 2693 2693
Поточні зобов'язання 2985 1532
Чистий прибуток (збиток) 512 663
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) 

86 77

Наглядова рада ПрАТ «УАТЦ»

до уваги акціонерів 

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «УКРАїНСЬКИй АВІАЦІйНо-ТЕХНІЧНИй ЦЕНТР»
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Акціонерам ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИ-
СТВА «ТРЕСТ «КИїВмІСЬКБУд-3», код за ЄДР 04012678, 
місцезнаходження: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, буд. 5

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акці-
онерів

Повідомляємо, що 20 квітня 2017 року об 11:30 годині відбудуться річні 
(чергові) загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» з наступним порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акці-
онерів та встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Генерального директора ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» про 
результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» про резуль-
тати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізій-
ної комісії.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» за 
2016 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату диві-
дендів.

6. Внесення змін до Статуту ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3», шляхом 
їх викладення в новій редакції. Затвердження Статуту ПАТ «ТРЕСТ 
«КИЇВМІСЬКБУД-3» у новій редакції.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ТРЕСТ 
«КИЇВМІСЬКБУД-3».

8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ТРЕСТ 
«КИЇВМІСЬКБУД-3».

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3», 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ТРЕСТ 
«КИЇВМІСЬКБУД-3».
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства за 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 53813 119 882
Основні засоби 11 65 427
Довгострокові фінансові інвестиції 3170 3 170
Запаси 5216 10 812
Сумарна дебіторська заборгованість 44037 39 354
Грошові кошти та їх еквіваленти 397 4
Нерозподілений прибуток (50745) (43 199)
Власний капітал (47476) 5 251
Статутний капітал 3259 3 259
Довгострокові зобов’язання 0 71 981
Поточні зобов’язання 101289 42 650
Чистий прибуток (збиток) (54944) (41 903)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65 178 000 65 178 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

326 387

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Леваневського, 5, 3 по-
верх, каб. 303.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 20 квітня 2017 р. з 10.00 год. 
до 11.20 год. за місцем проведення загальних зборів.

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

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваже-
ним представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з 
питань порядку денного у Генерального директора Тимошенко Олексан-
дра Миколайовича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням това-
риства: м. Київ, вул. Леваневського, 5, в день проведення загальних збо-
рів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Тимошенко Олександр Миколайович.

Телефон для довідок: (044) 453-11-75.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.
kmb3.com.ua.

Наглядова рада ПАТ «ТРЕСТ «КмБ-3»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «РЕм 
ПоБУТ ТЕХНІКА» (код за ЄДРПОУ 03058715), надалі – «Това-
риство», місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства, надалі – «Збори», які відбудуться 14 квітня 2017 року, за адре-
сою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, 5 поверх, к. 530.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 9.00 год. до 9.50 год. 14 квітня 
2017 року за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, 5 по-
верх, к. 530.

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

рах: 10 квітня 2017 року.
Проект порядку денного Зборів:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови Зборів.
3. Обрання Секретаря Зборів.
4. Звіт Директора товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за резуль-
татами розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками 2016 ріку та при-
йняття рішення за результатами розгляду звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2016 ріку та при-
йняття рішення за результатами розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту, фінансових результатів діяльності то-
вариства та балансу товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за підсумками 
2016  року та плановий розподіл прибутку на 2017 рік.

9. Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової 
редакції Статуту Товариства.

10. Про приведення внутрішніх документів Товариства у відповід-
ність до нової редакції Статуту Товариства та затвердження нових ре-
дакцій: положення про Загальні збори Товариства, положення про На-
глядову раду Товариства.

Адреса власного веб-сайту: http://rempobtech.kiev.ua 
З матеріалами під час підготовки до Зборів та документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень 
з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися за місцез-
находженням Товариства: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, при-
ймальня товариства, к.502, у робочі дні з 10.00 год. до 14.00 год. та в 
день проведення зборів за місцем проведення Зборів (до початку Збо-
рів) у відповідальної особи – Супрунова В.О.

Для участі у Зборах акціонери повинні мати документи, що підтвер-
джують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіре-
ність на право представляти інтереси акціонерів.

Довідки за тел.: (044) 428-6504 – ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» (Емі-
тент), (044) 500-1607 (08) – ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна устано-
ва).

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 26483 30061
Основні засоби 799 790
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6 2
Сумарна дебіторська 
заборгованість

25462 29024

Грошові кошти та їх еквіваленти 20 48
Нерозподілений прибуток 22859 26729
Власний капітал 24297 28078
Статутний капітал 474 474
Довгострокові зобов’язання 173 207
Поточні зобов’язання 2013 1776
Чистий прибуток (збиток) -3167 -2759
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1898000 1898000
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)

36 31

Наглядова рада Товариства
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ПоВІдомЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «УКРАїНСЬКИй НАУКоВо-

доСЛІдНИй ІНСТИТУТ АВІАЦІйНої 
ТЕХНоЛоГІї»

(зі змінами, пов’язаними з внесенням дК «Укроборонпром» (здій-
снює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50% + 
1 акція) пропозицій щодо проекту порядку денного загальних зборів 
акціонерів, затверджених Наглядовою радою АТ УкрНдІАТ, протокол 

№ 2 від 09.03.2017р.)
Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інсти-

тут авіаційної технології» (далі – АТ УкрНДІАТ, Товариство), код ЄДРПОУ 
14308552, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішен-
ня про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
24 березня 2017 року о 10 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кири-
лівська (до перейменування - вул. Фрунзе), 19-21, 8 поверх, актова 
зала.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах АТ УкрНДІАТ про-
водиться 24 березня 2017 року з 8 год. 30 хв. до 9 год. 30 хв. за місцем 
проведення зборів.

Право на участь у загальних зборах акціонерів АТ УкрНДІАТ мають всі 
акціонери, включені до переліку акціонерів станом на 20 березня 
2017  року (станом на 24 годину).

Перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів 
АТ УкрНдІАТ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах ак-
ціонерів Товариства.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

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

5. Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками їх 
розгляду.

6. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товари-
ства на 2017 рік.

7. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки та 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

8. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки та прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду.

9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 та 
2016  роки.

10. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2015 та 2016 роки.

11. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру 
річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2015 та 
2016  роках. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати. 

12. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 
2015 та 2016 роках.

13. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає 
оренді у 2017 році.

14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Това-
риства. 

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження кошторису витрат на забезпечення діяльності Нагля-

дової ради та Ревізійної комісії Товариства.
17. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-

риства.
18. обрання членів Наглядової ради Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішен-

ня щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного: http:// 
www.ukrniat.pat.ua

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна озна-
йомитись за місцем знаходження Товариства - 04080, м. Київ, вул. Кири-
лівська (до перейменування – вул. Фрунзе), 19-21, кімната 809, восьмий 
поверх, у робочі дні з 10-00 до 16-00 годин. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Агарков Юрій Воло-
димирович. Довідки за телефоном: (044)482-45-36.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу акціонера, для представників – доручення, оформлене 
згідно з законодавством, та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
АТ УкрНДІАТ за 2014 - 2016 роки (тис. грн.)

Найменування показника
Період

2016 
рік

2015 
рік

2014 
рік

Усього активів 87401 105366 107299
Основні засоби 82295 83151 84209
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 1044 1218 771
Сумарна дебіторська заборгованість 2014 1528 1155
Грошові кошти та їх еквіваленти 1970 785 212
Нерозподілений прибуток 1162 499 200
Власний капітал 84813 103810 106263
Статутний капітал 4198 4198 4198
Довгострокові зобов'язання - - -
Поточні зобов'язання 2233 1384 1005
Чистий прибуток (збиток) 850 499 200
Середньорічна кількість акцій (шт.) 104937 104937 104937
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- - -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

54 55 54

Повторно звертаємо увагу акціонерів, що згідно Закону України 
«Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах 
мають тільки ті акціонери, які уклали договори на обслуговування 
своїх рахунків в цінних паперах.

Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до 
депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», 01133, 
м.  Київ, вул. Щорса, буд. 32-В, прим.112-113, тел. (044) 496-03-86.

Акціонер, який не уклав такий договір, права власності на свої 
акції не втрачає. Обмеження стосуються тільки голосування на за-
гальних зборах та скасовуються протягом одного робочого дня 
після укладання акціонером договору на обслуговування рахунку в 
цінних паперах з вищевказаною депозитарною установою. Акціоне-
рам, які вже уклали договори про відкриття та обслуговування рахунків, 
робити це повторно не потрібно.

З повагою,
Наглядова рада,
Правління Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМА-
ЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ - 00383372, місцезнаходжен-
ня: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський ра-
йон, вул. Олександра Островського, 11, далі - Товариство), повідомляє про 
скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
19 квітня 2017 року об 11-00 год. за адресою: смт. дніпровське, дніпро-
петровська область, Верхньодніпровський район, вул. олександра 
островського, 11, актова зала № 1.

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

писати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

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

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

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

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

7. Затвердження порядку розподілу збитків Товариства. 
8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради То-

вариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товари-

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

11. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії 
Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «дНІПРоВСЬКИй КРоХмАЛЕПАТоКоВИй КомБІНАТ»!
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРАїНСЬКИй СТРАХоВИй КАПІТАЛ»

(код ЄДРПОУ 23707357, місцезнаходження: 03062, м. Київ, про-
спект  Перемоги, буд. 67)

(надалі – Товариство), повідомляє, що річні загальні збори акціоне-
рів Товариства відбудуться 21 квітня 2017 року, о 12:00 годині за 
адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, 6 поверх, офіс ПРАТ «Укра-
їнський страховий капітал», кабінет керівника.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення 

її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської 

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

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

6. Розгляд звіту та висновків Ревізора відносно діяльності 
Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками їх 
розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за результатами 

діяльності у 2016 році.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, 
11. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства та Ревізором Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання вказаних договорів.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів.
15. Про продовження терміну перетворення Товариства. 
16. Про відміну припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» шляхом його пере-
творення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ».

Реєстрація акціонерів Товариства здійснюється у день прове-
дення річних загальних зборів з 10-00 до 11-30 години за місцем їх 
проведення.

Для участі у річних загальних зборах, акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність 
на право участі у зборах, оформлену і засвідчену згідно з чинним за-
конодавством.

У річних загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, 
які включені в перелік акціонерів станом на 24-00 годину 17 квітня 
2017 року.

До дня проведення річних загальних зборів, акціонери або їх пред-
ставники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з проек-
том порядку денного річних загальних зборів акціонерів за адресою: 
Україна, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67, 6 поверх, офіс ПРАТ 
«УСК», у робочі дні з понеділка по п'ятницю (з 10-00 до 12-00 години). 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Остроух Микола Валерійович. Пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства, а також щодо кандидатів до складу органів товариства, 
приймаються у письмовій формі у порядку, передбаченому чинним за-
конодавством України. За додатковою інформацією звертатись за тел. 
(044) 371-17-17 ( 18;19;20). 

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

основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 105 314  144 849
Основні засоби 124 67
Довгострокові фінансові інвестиції 65 991 86 666
Запаси 74 21
Сумарна дебіторська заборгованість 5 608 12 408
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 811 39 652
Нерозподілений прибуток (32 305) 10
Власний капітал 61 141 120 012
Статутний капітал 115 407 115 407
Довгострокові зобов’язання 18 946 -
Поточні зобов’язання 25 227 6 407
Чистий прибуток (збиток) (32 305) 827
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 154 070 1 154 070
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

282 000 -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

28 200 -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

30 25

Наглядова рада ПРАТ «УСК»

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статуту Товари-
ства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової 
редакції Статуту Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до 
кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: www.dkpk.dp.ua 

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів, – 12 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); пред-
ставникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодав-
ства, 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 по-
рядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/
або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за 
адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпров-
ський район, вул. Олександра Островського, 11, приймальна Генерального 
Директора Товариства кімната № 18, а в день проведення річних загальних 
зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: смт. Дніпровське, Дні-
пропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Ост-
ровського, 11, актова зала № 1.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Генеральний директор Товариства Василько О. Л.

Довідки за телефоном: (05658) 47-120.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«дНІПРоВСЬКИй КРоХмАЛЕПАТоКоВИй КомБІНАТ» (тис. грн)

Найменування показника
Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 1163204 846608
Основні засоби 474149 472022
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 151636 128628
Сумарна дебіторська заборгованість 119094 88406
Грошові кошти та їх еквіваленти 345 2427
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

277448 290032

Власний капітал 418087 428868
Статутний капітал 129293 129293
Довгострокові зобов'язання 53004 91487
Поточні зобов'язання 692113 326253
Чистий прибуток (збиток) -10781 36060
Середньорічна кількість акцій (шт.) 517171236 517171236
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

786 781

Наглядова рада
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ПоВІдомЛЕННЯ ПРо ПРоВЕдЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ 
АКЦІоНЕРІВ

ПУБЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «УКРСИББАНК»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціо-

нерне товариство «УкрСиббанк», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12
Шановний акціонер, Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк» повідомляє 

Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк», 
які відбудуться 19 квітня 2017 року об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Ан-
дріївська, 2/12, 2 поверх, приміщення прес-центру. 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 
за місцем проведення зборів з 10.15 год. до 10.45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: станом на 24 годину 12 квітня 2017 року.

З інформацією, зазначеною у повідомленні та проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, можна ознайо-
митися за адресою: www.ukrsibbank.com 

У випадку відсутності пропозицій акціонерів до порядку денного, нада-
них відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», проект порядку денного вважається порядком денним, не потребує 
повторного затвердження Спостережною Радою Банку та публікується на 
власному веб-сайті Банку за адресою: www.ukrsibbank.com у строки, вста-
новлені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку
2. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів Банку 
3. Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2016 рік та 

звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Українська аудиторська 
служба» до річної фінансової звітності Банку за 2016 рік

4. Про затвердження річної консолідованої фінансової звітності Банку 
за 2016 рік та звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку «ТОВ «Україн-
ська аудиторська служба» до річної консолідованої фінансової звітності 
Банку за 2016 рік

5. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2016 рік
6. Звіт Спостережної Ради Банку за 2016 рік і прийняття рішення за ре-

зультатами його розгляду 
7. Звіт Правління Банку за 2016 рік і прийняття рішення за результатами 

його розгляду
8. Про затвердження річної фінансової звітності дочірніх компаній Банку 

за 2016 рік 
9. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради АТ «Укр-

Сиббанк»
10. Про обрання членів Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк»
11. Про обрання Голови Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк»
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк»
13. Про встановлення розмірів винагороди Голови та членів Спостереж-

ної Ради АТ «УкрСиббанк» 
14. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

Головою та членами Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк»

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

Найменування показника період 
звітний, 

станом на 
01.01.2017

попередній, 
станом на 
01.01.2016 

Усього активів, в т.ч. 45 367 424 43 418 210
Грошові кошти та їх еквіваленти та 
обов’язкові резерви

4 007 876 1 969 573

Кошти в інших банках 13 868 310 10 716 906
Кредити та заборгованість клієнтів 20 678 612 20 958 975
Усього зобов’язань, в т.ч. 41 263 367 41 615 083
Кошти банків 22 091 13 989
Кошти клієнтів 36 424 104 33 300 433
Усього власного капіталу, в т.ч. 4 104 057 1 803 127
Статутний капітал 5 069 262 1 774 333
Чистий прибуток/(збиток) (993 968) 22 709
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

(0,0011) 0,0001

Чистий прибуток/(збиток) на одну привіле-
йовану акцію (грн.) 

(0,0318) 0,0007

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

(0,0011) 0,0001

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну привілейовану акцію (грн.) 

(0,0318) 0,0007

* Дані за звітний період заповнені станом на 4 квартал 2016 року та під-
лягають коригуванню з урахуванням уточнюючих проводок на початку бе-
резня 2017 р. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
ідентифікує особу, представникам акціонерів — довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує особу.

Довідки за телефоном: +38 (044) 537-49-09
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Андріїв-
ська, 2/12, кімната 413 у робочі дні з 10.00 до 13.00 та с 14.00 до 17.00, а в 
день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення за адре-
сою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 з 11.00 год. до 12.00 год. Посадо-
ва особа АТ «УкрСиббанк», відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами: Заступник Голови Правління — начальник 
Юридичного департаменту АТ «УкрСиббанк» — Панов Сергій Миколайо-
вич. Ознайомлення здійснюватиметься співробітником Юридичного Де-
партаменту Блінською Марією Леонідівною.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до 
відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розді-
лі «Новини» на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

З повагою,
Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк»
Затверджено Спостережною Радою АТ «УкрСиббанк»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРСИББАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ-23343582
3. Місцезнаходження-03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А
4. Міжміський код, телефон та факс-(044)2909707 (044)2909710
5. Електронна поштова адреса-office@de.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
informacija

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

-
II. Текст повідомлення

Публiчним акцiонерним товариством «Донбасенерго» отримано 
10.03.2017р. вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний 
депозитарiй України» перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове 
повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства 
станом на 06.03.2017р., на пiдставi якого стало вiдомо: 

- кiлькiсть простих iменних акцiй у власностi акцiонера - юридичної 
особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛ-

ДИНГ» (код ЄДРПОУ 38769061, мiсцезнаходження: 03015, м.Київ,  
вул.Предславинська, буд. 34 А) не змiнилась i станом на 06.03.2017р. 
становить 14389687 штук, що складає 60,859007% вiд загальної 
кiлькостi акцiй та 61,891462% вiд кiлькостi голосуючих акцiй. За 
попереднiми даними ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ» володiло 14389687 штук акцiй, що стано-
вило 60,859007% вiд загальної кiлькостi акцiй та 61,893946% вiд 
кiлькостi голосуючих акцiй; 

- кiлькiсть простих iменних акцiй у власностi акцiонера - Держава в особi 
Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, 
мiсцезнаходження: 01133, м.Київ, вул.Кутузова, буд. 18/9) не змiнилась i 
станом на 06.03.2017р. становить 5911076 штук, що складає 25,000003% 
вiд загальної кiлькостi акцiй та 25,424121% вiд кiлькостi голосуючих акцiй. 
За попереднiми даними Держава в особi Фонду державного майна України 
володiла 5911076 штук, що становило 25,000003% вiд загальної кiлькостi 
акцiй та 25,425141% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

Генеральний директор 
Бондаренко Едуард миколайович
10.03.2017р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «доНБАСЕНЕРГо»
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Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 34626750)

Шановний акціонер ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПК-ІНВЕСТ» (місцезнахо-

дження: 85325, Донецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця 
Шопена, 1-А) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться «15» квітня 2017 року об 11-00 за адресою: 85325, до-
нецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, бу-
динок 1-А, 3-й поверх, кімната 302. Реєстрація акціонерів буде проводитись 
з 9-00 до 9-45. Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийня-

ти як акціонери, так і їх представники. Для участі акціонерам при реєстрації 
необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність 
оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
буде складено на дату «11» квітня 2017 року.

Проект порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів:

Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при 
проведенні річних загальних зборів акціонерів наступні:

1. Про обрання складу лічильної комісії.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗо-
ПоСТАЧАННю ТА ГАЗИФІКАЦІї «ЗБоРІВГАЗ» (далі-
Товариство) (місцезнаходження : вул. Набережна,2, м. Зборів, Тернопільська 
обл.,Україна,), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. 
Дата та час проведення річних загальних зборів: «21» квітня 2017 року о 10:00 
годині.Місце проведення річних Загальних зборів: 47201, вул. Набережна,2, 
м. Зборів, Тернопільська обл., Україна, актовий зал.Час початку реєстрації 
учасників річних Загальних зборів: «21» квітня 2017 року о9.00 годині. Час за-
кінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «21» квітня 2017 року о 
9:45годині. Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 47201, вул. 
Набережна,2, м. Зборів, Тернопільська обл.,Україна,актовий зал.Дата складан-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
акціонерів - «14»квітня 2017 року станом на 24 :00 годину. Для реєстрації акціо-
нерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а пред-
ставникам акціонерів додатково мати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
України. Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто 
або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
, за письмовою заявою, за адресою: 47201, Україна, м. Зборів вул. Набережна,2, 
кабінет голови правління, з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 12:00 години, за 
винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних 
зборів з 8:00 до 9:00- за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при 
собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіре-
ність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Това-
риства. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - 
Соловій Надія Василівна.,тел(03540) 2-26-45. Крім того, звертаємо Вашу увагу, 
що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систе-
му України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емі-
тентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування 
рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні 
папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі.У разі якщо Ви, як власник цінних паперів, протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною 
установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного 
імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій ра-
хунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні па-
пери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загаль-
них зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при 
визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються де-
позитарною установою в системі депозитарного обліку.Телефон для довідок 
Товариства :(03540) 2-26-45, 2-12-35. Телефони для довідок депозитарної уста-
нови ТОВ «АВС- Реєстр» : (0352) 25-67-43 Адреса власного веб-сайту Товари-
ства, на якому розміщена іноформація письмового повідомлення про прове-

дення загальних зборів разом із проектами рішень по кожному з питань 
порядку деного, які запропоновані для голосування: http://zborivgaz.tgaz.te.ua/ 

Перелік питань, що виносяться на голосування(порядок денний)
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів.
4.Звіт Голови Правління ПАТ «Зборівгаз» про результати фінансово-

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

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

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

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

вариства у 2016 році та плановий розподіл прибутку Товариства на 2017р.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11.Обрання Голови Наглядової ради з числа обраних членів Наглядової 

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

ся з членами Наглядової ради. Про обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради. 

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

14. Про затвердження внутрішнього положення «Про ліквідаційну комісію»
15. Створення ліквідаційної комісії та обрання Голови та членів ліквіда-

ційної комісії. 
16. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства.
17. Встановлення строку для подання претензій кредиторів.
18. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна Това-

риства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.
основні показники фінансово-господарської діяльності акціонер-

ного товариства за 2015-2016 роки (тис. грн.) Усього активів 401 (362), 
Основні засоби (залишкова вартість)110 (90), Довгострокові фінансові ін-
вестиції 0 (0), Запаси 22 (18), Сумарна дебіторська заборгованість 264 
(240), Грошові кошти та їх еквівалент 5 (14), Нерозподілений збиток 2068 
(2093), Власний капітал -2062 (-2087), Статутний капітал 5 (5), Довгостро-
кові зобов»язання 0 (0), Поточні зобов»язання 2463 (2449), Чистий збиток 
32 (25), Середньорічна кількість акцій (шт.) 494563 (494563), Кількість влас-
них акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 (0), Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 (0), Чисельність пра-
цівників на кінець періоду (осіб) 2 (2) Голова Правління ПАТ “Зборівгаз” 
В.В.Кузьменко

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«Адм ІЛЛІЧІВСЬК»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 32790234)

Приватне акціонерне товариство «АДМ Іллічівськ» (надалі — «Товари-
ство»), місцезнаходження якого: 68001, Одеська область, місто Чорно-
морськ, вул. Транспортна 26, відповідно до п. 10.5, п.10.6 та п.10.7 Статуту 
ПрАТ «АДМ Іллічівськ», повідомляє, що 14 квітня 2017 p. о 08:00 за адре-
сою: офіс 11, вул. Праці, 8, м. Чорноморськ одеської області, Україна, 
відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АДМ 1. 

Іллічівськ».
Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АДМ 2. 

Іллічівськ».
Прийняття рішень з питань проведення Загальних зборів акціонерів.3. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства.4. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства.5. 
Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-6. 

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 

ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 7. 
Ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 8. 
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів 9. 
ПрАТ «АДМ Іллічівськ», які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів — на 24 годину 10.04.2017 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з поряд-
ком денним Загальних зборів акціонерів, за наступною адресою: офіс 11, 
вул. Праці, 8, м. Чорноморськ Одеської області, Україна, відповідальна по-
садова особа за ознайомлення з документами — Христюк В.В..

Реєстрація учасників відбудеться з 07-30 до 08-00 за тією ж адресою.
Для участі у Загальних зборах акціонерів акціонери повинні мати при 

собі документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні надати 
довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів та голосуванні та 
документ що посвідчує особу. Телефон для довідок: (048) 7296700

Правління ПрАТ «Адм Іллічівськ»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АПК-ІНВЕСТ»
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2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.

Порядок денний:
1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства, річної фінансової звітності 

Товариства за 2016 рік.
4. Визначення напряму використання прибутку Товариства за результа-

тами діяльності за 2016 рік.
До проведення річних загальних зборів акціонери можуть отримати ін-

формацію та ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань проекту порядку денного у робочі дні — з понеділка по 
п’ятницю з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 18:00, за адресою: 85325, Донецька об-
ласть, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, будинок 1-а, 3-й по-
верх, кімната 302, шляхом подання письмового звернення до Генерального 
директора Товариства. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів (їх представників) з документами — Генеральний директор Товари-
ства — Распопов Роман Сергійович.

Пропозиції стосовно внесення змін та доповнень до проекту порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів вносяться Голові Наглядової 
ради Товариства за адресою: 85325, Донецька область, Покровський ра-
йон, село Рівне, вулиця Шопена, будинок 1-а, 3-й поверх, кімната 302, в 
порядку встановленому законом.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
www.apk-invest.com.ua
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2016 рік (тис. грн)*
Найменування показника Період

Звітний попередній
Усього активів  4 410 465  3 245 194
Основні засоби  3 208 107  2 218 973
Довгострокові фінансові інвестиції  136 334 100 301
Запаси 429 225 486 625
Сумарна дебіторська заборгованість 239 665 181 352 
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 698 19 374 
Нерозподілений прибуток 373 050 103 194 
Власний капітал 2 107 943 825 609 
Статутний капітал 110 162 110 162 
Довгострокові зобов'язання 1 564 424 1 881 004 
Поточні зобов'язання 738 098 538 581 
Чистий прибуток (збиток) 252 453 65 344 
Середньорічна кількість акцій (шт.) - - 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 096  2 064 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.

довідки за тел.: +38 (050) 348-30-23  Генеральний директор

до уваги акціонерів
ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИй 

АВТоГЕННИй ЗАВод»
Річні Загальні Збори акціонерів відбудуться «18» квітня 2017р. о 

09.00 в приміщенні Актової зали заводоуправління ПрАТ «Харків-
ський автогенний завод» (3 поверх), за адресою: м. Харків,  
вул. Автогенна, 10.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 08.00 до 08.30 год., за 
місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів, складений станом на 24 годину «11» квітня 2017 року.

Перелік питань до проекту поряду денного:
1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноваження.
2. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів.
3. Звіт генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 р. та затвердження річної 
фінансової звітності. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
генерального директора.

4. Звіт Наглядової ради за 2016 р. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової ради.

5. Звіт ревізора за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту ревізора.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, сума яких 

перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладати-
меться з Головою Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради 
Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладати-
меться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства;

11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладати-
меться з ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договору з ревізором Товариства.

12. Затвердження фінансового плану на 2017 рік.
13. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, сума яких 

становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства.

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

Найменування показника період
2016 2015

Усього активів 25 615 31 944
Основні засоби 6 398 6 756
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 206 1 423
Сумарна дебіторська заборгованість 13 544 9 773
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 320 12 320
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-40 307 -30 204

Власний капітал: в т.ч. -23 906 -23 906
Статутний капітал 6 291 6 291
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 59 624 55 850
Чистий прибуток (збиток) -10 103 -1 780
Середньорічна кількість простих акцій (шт) 25 165 200 25 165 200
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом період (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

68 65

Адреса власного веб-сайту, на якій розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: 

http://kharkiv-autogenous-plant-jsc.pat.ua
Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів, учас-

никам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), 
представникам акціонерів — додатково документ, що посвідчує їх по-
вноваження на участь та голосування на річних загальних зборах акці-
онерів, оформлений до вимог чинного законодавства.

ознайомлення з документами — в адміністрації Товариства за ви-
щевказаною адресою у робочі дні та у робочий час (з 8:00 до 16:30, 
обідня перерва з 12:00 до 12:30), в кабінеті Заступника генерального 
директора з юридичних питань, а в день проведення річних загаль-
них зборів акціонерів — за місцем їх проведення. особою, відпові-
дальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є ге-
неральний директор — Льоля Ярослав Валерійович.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше 
28.03.2017р.

Довідки за телефоном (057) 728-01-11, 728-01-12.
Генеральний директор  Льоля Ярослав Валерійович 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХАРКІВСЬКИй АВТоГЕННИй ЗАВод»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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1. ПАТ 2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ 
ЗАВОД

71

2. ПРАТ АВІАТЕХМАС 62
3. ПРАТ АГРОПЕРЕРОБНИК 33
4. ПРАТ АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА 16
5. ПРАТ АГРОПРОМПОСТАЧ 28
6. ПРАТ АДМ ІЛЛІЧІВСЬК 84
7. ПРАТ АЛЕФ-ВИНАЛЬ 38
8. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 78
9. ПАТ АЛЬФА-БАНК 50

10. ПАТ АПЕКС БАНК 74
11. ПРАТ АПК-ІНВЕСТ 84
12. ПРАТ АРКАДА 16
13. ПРАТ АРКАДА 19
14. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 20
15. ПРАТ АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДДЕТАЛЬ» 48
16. ПРАТ АСВЕГА-У 45
17. ПАТ АСВІО БАНК 60
18. ПРАТ АСТРА ЛЮКС 51
19. ПАТ АТП-1 64
20. ПРАТ БАРВАПРОМТАРА 53
21. ПАТ БЕРЕЖАНИГАЗ 63
22. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 17
14

23. ПРАТ БОГОДУХІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 29
24. ПАТ БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 34
25. ПРАТ БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 77
26. ПРАТ БРОТЕП-ЕКО 6
27.  БУБЛИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 65
28. ПАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА 

БУДІВНИЦТВО
5

29. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 
№10

65

30. ПАТ ВАРЯГ-СЕРВІС 4
31. ПРАТ ВДМ 78
32. ПРАТ ВИНАГРОКОМПЛЕКС 38
33. ПРАТ ВІКТОРІЯ 43
34. ПАТ ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП 20
35. ПРАТ ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ 4
36. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 30
37. ПРАТ ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ 64
38. ПАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 66
39. ПАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 71
40. ЛПРАТ ГАЛАНТ 31
41. ПРАТ ГАНЗА 8
42. ПРАТ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС БРАТИСЛАВА 16
43.  ГУПАЛОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 67
44. ПАТ ДАВЕНТО-УКРАЇНА 17
45. ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
52

46. ПАТ ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА 12
47. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ 

КОМБІНАТ
81

48. ПРАТ ДОІРЕА 41
49. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 83
50. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 

ЗАВОД №2
51

51. ПРАТ ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ 76
52. ПРАТ ЕЛЕКТРОСПЕЦБУД-СЛАВУТИЧ 59
53. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК» 45

54. ПРАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА 35
55. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 

СТРАХУВАННЯ
55

56. ПРАТ ЖИТОМИР-АВТО 16
57. ПРАТ ЖЛК-УКРАЇНА 7
58. ВАТ ЗАВОД ЕКСПРЕС 16
59. ПРАТ ЗАВОД СУПУТНИК 70
60. ПАТ ЗАВОДС КЛОВИРОБІВ 24
61. ПРАТ ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
17

62. ПАТ ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ 34
63. ПАТ ЗБОРІВГАЗ 84
64. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД 

ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ «ІСКРА» 
50

65. ПАТ ІВАНОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 47
66. ПРАТ ІДС АКВА СЕРВІС 26
67. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС 56
68. ПАТ ІМЕНІ ФРУНЗЕ 42
69. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

АРТ КАПІТАЛ
7

70. ПРАТ ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ 
ПРОМТРАНСПРОЕКТ

45

71. ПАТ ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ 39
72. ПАТ ІСКРА 15
73. ПРАТ КАЛИНА 34
74. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 32
75. ПАТ КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 32
76. ПАТ КИЇВ-ОДЯГ 73
77. ПАТ КОВЕЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 55
78. ПРАТ КОВЕЛЬСЬКІ КОВБАСИ 54
79. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 31
80. КОМПАНІЯ ГАЛІНЕРО ХОЛДІНГЗ 

ЛІМІТЕД( GALІNERO HOLDІNG LІMІTED)
69

81. ПРАТ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«АМАДЕУС»

51

82. ПАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

23

83. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКА РЕАЛБАЗА 18
84. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 29
85. ПРАТ КРИВБАСТЕХНОПРОМ 74
86. ПРАТ КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» 75
87. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 

«ПРОЛЕТАРІЙ»
60

88. ПРАТ ЛІГОБУД 8
89. ПАТ ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 32
90. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 9
91. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ 

ЗАВОД
5

92. ПАТ МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-
ВАЙДМАНН» 

63

93. ПРАТ МЕГА-ТРЕЙД 47
94. ПАТ МЕТАЛІСТ 24
95. ПРАТ МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ» 40
96. СПАТ МОЇВСЬКЕ 13
97. ПРАТ МОЛОКОТЕХСЕРВІС 27
98. ПРАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП 17140 21
99. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

«СЕНСОР»
49

100. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«РАДІЙ»

11

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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101. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СИСТЕМА»

66

102. ПРАТ НЕСТ-ХАННЕР 6
103. ПРАТ НИВА-ПЛЮС 10
104. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
12

105. ПРАТ НІКОНД 35
106. ПРАТ НОВАГАЗ 69
107. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ 

ЦЕГЛИ
53

108. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ  
ПОРТ

29

109. ПРАТ НОВОТЕХ 38
110. ПРАТ ОБЕРІГ 35
111. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК 61
112. ПРАТ ОЛСТАС 53
113. ПРАТ ПЕРЕМОГА 44
114. ПРАТ ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД 42
115. ПРАТ ПМК-23 65
116. ПАТ ПОЛІССЯХЛІБ 36
117. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД
52

118. ПРАТ ПРИАЗОВКУРОРТ 33
119. ПРАТ ПРИЗМА 54
120. ПАТ ПРОГРЕС 41
121. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ 43
122. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК 

«КИЇВЩИНА» 
72

123. ПРАТ ПРОМО ГРУП 40
124. ПРАТ РЕГЕНЕРАТ 79
125. ПРАТ РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА 80
126. ПРАТ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРЕКСПО-ПРОЦЕС»

46

127. ПРАТ РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД 42
128. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 67
129. ПРАТ РОДИНА 42
130. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ КЕРАМЗИТОВИЙ 

ЗАВОД
31

131. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15345

22

132. ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 68
133. ПРАТ СЕРВІС 25
134. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБІВСЬКЕ»
11

135. ПРАТ СКАДОВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА 
ФАБРИКА

35

136. ПРАТ СНІГУРІВСЬКА МАШИНО-
ТЕХНОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ

36

137. ПРАТ СПЕЦСТРОЙ 38
138. ПРАТ СПЕЦТЕХСЕРВІС 16
139. ПАТ СТАРТ 16
140. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» 59
141. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» 57
142. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАЛИНА» 49
143. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ МЕГА-ПОЛІС 18
144. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 13
145. ПРАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР 

РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА
43

146. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 58
147. ПРАТ ТЕТРО 26

148. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЯ 50
149. ПРАТ ТОРГОВА КОМПАНІЯ 

«БАРВІНОК»
46

150. ПРАТ ТОРГОВА СЛОБОДА 16
151. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» 80
152. ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ 77
153. ПРАТ УКПОСТАЧ 37
154. ПРАТ УКРАГРО 30
155. ПАТ УКРАГРОМАШСЕРВІС 21
156. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 37
157. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ 

ЦЕНТР
79

158. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
(УКРНДІАТ)

81

159. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ  
ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО

7

160. ПРАТ УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» 28
161. ПРАТ УКРГАЗОТРЕЙД 22
162. ПРАТ УКРКАРБОН 10
163. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 75
164. ПАТ УКРПЛАСТИК 56
165. ПРАТ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ 3
166. ПРАТ УКРПРОМТЕХСЕРВІС 57
167. ПАТ УКРСИББАНК 83
168. ПРАТ УКРСПЕЦТЕХНІКА 8
169. ПРАТ УКРХУДОЖПРОМ 58
170. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ 

РОБІТ №2
28

171. ПРАТ УСК 82
172. ПРАТ ФАСТІВСЬКЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КОЗАК»
69

173. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» 

25

174. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«КРЕДИТ СЕРВІС» 

27

175. ПРАТ ФІРМА «АНТІК» ЛТД 50
176. ПАТ  ФІРМА «ПОЛТАВПИВО» 62
177. ПРАТ ФІРМА Э.Ю.М. 72
178. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ

46

179. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД 85
180. ПАТ ХМІЛЬНИКМЕБЛІ 76
181. ПАТ ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ 25
182. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 19
183. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ КХП 27
184. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

«ЕЛЕГАНТ»
68

185. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АГРОС 39
186. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ 

ЗАВОД «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА»
73

187. ПАТ ЧИНБАР 70
188. ПРАТ ЧУГУЇВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 47
189. ПРАТ ЧУМАК 14
190. ПРАТ ШЛЯХБУД 9
191. ПАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 15962
15

192. ПРАТ ЮНІСТЬ 5 35
193. ПРАТ ЮНІТІ 44
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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 № 17049
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
13.03.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815
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