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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту нормативного акта
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку «Про затвердження Змін до Поло-
ження про провадження депозитарної діяльності» 
(далі – Проект) розроблений відповідно до пункту 38 
частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону Укра-
їни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», Закону України «Про депозитарну систему 
України», з метою удосконалення регулювання питань 
провадження депозитарної діяльності.

Проект передбачає внесення змін до Положення про 
провадження депозитарної діяльності, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 
року за № 1084/23616 (із змінами) (далі – Положення).

Проектом пропонується, зокрема, передбачити мож-
ливість створення Центральним депозитарієм, депози-
тарною установою електронних копій документів, що 
подаються, а також можливість формування анкети ра-
хунку в цінних паперах, анкети керуючого/розпорядника 
рахунком в цінних паперах в електронному вигляді, 
якщо внутрішніми документами депозитарної установи 
передбачено її формування в електронному вигляді.

Також, пропонується врегулювати порядок оформ-
лення довіреності від фізичної особи та юридичної осо-

би, яка підтверджує повноваження представника такої 
особи, та подається депозитарній установі відповідно 
до законодавства при відкритті рахунку в цінних папе-
рах та/або призначенні керуючого/розпорядника рахун-
ком.

Пропонується виключити з Положення норми щодо 
отримання та виконання рішень Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку про граничний обсяг 
(збільшення граничного обсягу) цінних паперів інозем-
ного емітента, що допущені для обігу на території Укра-
їни, з метою приведення Положення у відповідність до 
вимог законодавства про порядок допуску цінних папе-
рів іноземних емітентів до обігу на території України.

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо над-
силати поштою на адресу Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корп. 30 (департамент регулювання депозитар-
ної та клірингової діяльності; e-mail: iryna.kurochkina@
nssmc.gov.ua; iryna.omelchenko@nssmc.gov.ua).

Проект оприлюднюється на офіційному сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку - 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження  
та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 
об'єднань, становить 10 робочих днів з дати оприлюд-
нення Проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфОрМацІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Та НОВиНи НКцПфр

НКцПфр відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 11 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 13.02.2017 №1002169988 щодо внесення 
05.02.2015 запису про судове рішення про визнання 
юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури, за рішенням Господарського суду Житомир-
ської області, 27.01.2015, 4/68-Б, та інформації, наданої 
арбітражним керуючим, ліквідатором ПаТ «Корнин-
ський цукровий завод» Горуком В.А. листом за вх. від 
13.02.2017 №4166, зупинено обіг акцій ПАТ «Корнин-
ський цукровий завод», код за ЄДРПОУ: 00372345 – 
розпорядження №49-Кф-З від 17 лютого 2017 року.

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

«21» 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 «ІНЖЕНЕР-
НИЙ ЦЕНТР ТРАНСЗВУК» (пров. Нахімова, 6, м. Одеса, 
65014, код за ЄДРПОУ: 13878336) на скасування реє-
страції випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонер-
ного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПраТ «ІНЖЕНЕрНий цЕНТр ТраНСЗВУК». Свідоцт во 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ІНЖЕНЕРНИЙ 
ЦЕНТР ТРАНСЗВУК» від 14 жовтня 1999 року 
№222/15/1/99, видане 16.05.2011р. Одеським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№96-Кф-С-а від 16 лютого 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-

місії від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно 
до документів, наданих Головою ліквідаційної комісії 
ПАТ «Теплий дім», 21011, м. Вінниця, вул. Промислова, 
4, код за ЄДРПОУ: 01331696, на скасування реєстрації 
випуску акцій у зв`язку з ліквідацією, скасовано реє-
страцію випуску акцій ПаТ «Теплий дім». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Теплий дім» від 
11.08.2010 року №58/02/1/10, видане 29.08.2012 року 
Центральним територіальним департаментом Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 99-Кф-С-а від 17 лю-
того 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно 
до документів, наданих Головою комісії з припинення 
ПрАТ «Агромир», 22131, Вінницька обл., Козятин-
ський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 3, код за 
ЄДРПОУ: 05527692, на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПраТ «агро-
мир». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Агромир» від 14.09.2010 року №88/02/1/10, ви-
дане 14.09.2016 року Центральним територіальним 
департаментом Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 98-Кф-С-а від 17 лютого 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, на підставі п. 2 глави 1 
розділу ІІІ Порядку здійснення емісії та реєстрації ви-
пуску акцій акціонерних товариств, які створюються 
шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до 
яких здійснюється приєднання, затвердженого рішен-
ням Комісії від 09 квітня 2013 року № 520, зареєстрова-
но в Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року 
за №795/23327 (зі змінами), та відповідно до докумен-
тів, наданих ПаТ «Український нафтогазовий інсти-
тут» (04053, м. Київ, Кудрявський узвіз,7, код за 
ЄДРПОУ: 00147134) на зупинення обігу акцій, зупине-
но обіг акцій ПАТ «Український нафтогазовий інсти-
тут»  – розпорядження №48-Кф-З від 16 лютого 
2017 року.

*   *   *
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Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора 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 (зі змінами та доповненнями), та відповід-
но до документів, наданих ПраТ «автотранспортне 
підприємство № 15347» (39800, Полтавська область, 
м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 2, код за 
ЄДРПОУ: 03399439) на відновлення обігу акцій, віднов-
лено обіг акцій ПрАТ «Автотранспортне підприємство 
№ 15347» – розпорядження № 3-Кф-ВО від 17 люто-
го 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 8 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за №822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно 
до повідомлення державного реєстратора про початок 
проведення спрощеної процедури державної реєстра-
ції припинення юридичної особи Закрите акціонерне 
товариство спільне Українсько-Швейцарське Закрите 
акціонерне товариство «УКРЕКСПОТРАНС» (код за 
ЄДРПОУ: 23382004) шляхом її ліквідації, на підставі рі-
шення Господарського суду м. Києва від 15.02.2007 року, 
справа №, 13/827, що отримано від державного реє-
стратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
Солом’янської районної в м. Києві державної адміні-
страції, скасовано реєстрацію випуску акцій Закрите 
Акціонерне Товариство Спільне Українсько-
Швейцарське Закрите акціонерне Товариство «УКр-
ЕКСПО ТраНС» (код за ЄДРПОУ: 23382004). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій Закрите акціонерне това-
риство «УКРЕКСПОТРАНС» від 16.03.1999 року 
№218/10/1/99, видане Територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
м. Києві та Київській області, анульовано – розпоря-
дження № 97-Кф-С-а від 17 лютого 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПаТ «ІМ. Б. Хмельницького» (80271, Львівська 

область, Радехівський район, с. Корчин, вул. Возз’єд-
нання,81, код за ЄДРПОУ: 04685816), на зупинення обі-
гу акцій ПАТ «ІМ. Б. Хмельницького» у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПАТ «ІМ. Б. Хмельницького» – розпорядження  
№ 50-Кф-З від 17 лютого 2017 року.

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

«21» лютого 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту спільного інвестування та ре-
гулювання діяльності інституційних інвесторів, відпо-
відно до пунктів 5 та 7 розділу V Положення про поря-
док розміщення, обігу та викупу цінних паперів 
інституту спільного інвестування, затвердженого рі-
шенням Комісії від 30.07.2013 №1338, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за 
№1475/24007, рішення Комісії № 120 від 16.02.2017 та 
наданого звіту про досягнення мінімального обсягу ак-
тивів Пайового венчурного інвестиційного фонду неди-
версифікованого виду закритого типу «Сайленс» (код 
ЄДРІСІ - 23300407) та додаткових документів, наданих 
ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ІКЮО - 
19334672), визнано Пайовий венчурний інвестицій-
ний фонд недиверсифікованого виду закритого 
типу «Сайленс» ТОВ «Компанія з управління акти-
вами «актив» таким, що не відповідає вимогам щодо 
мінімального обсягу активів інститутів спільного інвес-
тування. Визнано випуск інвестиційних сертифікатів 
ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (Пайо-
вий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікова-
ного виду закритого типу «Сайленс») на загальну суму 
1 850 000 гривень, номінальною вартістю 1 000 гри-
вень, бездокументарної форми існування, зареєстро-
ваний Комісією, свідоцтво №001013 від 09.08.2016, та-
ким, що не відбувся, у зв`язку з повторною подачею 
звіту та документів, що дають право залишити звіт без 
розгляду, за наявністю недостовірної інформації в по-
даних документах. ТОВ «Компанія з управління актива-
ми «Актив» у порядку, встановленому законодавством 
України, здійснити заходи щодо скасування реєстрації 
проспекту емісії, випуску інвестиційних сертифікатів 
фонду та вилучення пайового венчурного інвестицій-
ного фонду недиверсифікованого виду закритого типу 
«Сайленс» ТОВ «Компанія з управління активами «Ак-
тив» з Єдиного державного реєстру інститутів спільно-
го інвестування – розпорядження № 0324-СІ від 
17 лютого 2017 року.

20.02.2017 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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ПОВІДОМЛЕННЯ
Правління ПрАТ «АМВ» ( код ЕДРПО-02047891) повідомляє що 

чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «АМВ» призначені на 
7 травня 2017 року з наступним порядком денним: 

1. Звіт Правління ПрАТ «АМВ» за 2016 р.;
2. Звіт Головного ревізора ПрАТ «АМВ» за 2016 р;
3. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «АМВ» за 2016 р.;
4. Про затвердження звіту Головного ревізора ПрАТ «АМВ» за 

2016 р.
5. Про розподіл прибутків та компенсацію збитків за 2016 р.; 
6. Про необхідність відкликання діючого складу Правління 

ПрАТ «АМВ» та обрання Голови та нового складу Правління;
7. Про необхідність відкликання діючого Головного ревізора 

ПрАТ «АМВ» та обрання нового Головного ревізора ПрАТ «АМВ»;
8. Про визначення основних напрямків діяльності Правління в 

2017 р.

Загальні збори відбудуться за адресою: 03056, м. Київ, провулок. 
Ковальський 22-а, в приміщенні 1-го поверху гуртожитку, біля 
вахтера гуртожитку, об 10.00 годині ранку. 

Складання реєстру Акціонерів розпочнеться об 09.00 ранку 7 трав-
ня 2017 року та закінчиться об 09.30 годині ранку 7 травня 2017 року.

Для реєстрації та участі в зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент ,що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково — до-
ручення на право участі у зборах оформлене згідно чинного законо-
давства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 9-00 до 17-00 
за адресою : 01001, Київ вул. . Михайлівська 2-В квар. № 5 
тел. (044)  278-67-97, а також в день проведення чергових загальних 
зборів ПрАТ «АМВ»; 03056, м. Київ, провулок. Ковальський 22-а, в при-
міщенні 1-го поверху гуртожитку, біля вахтера гуртожитку, з 9-30 до 
10.00 годині ранку. Посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами-Голова правління Миколаєнко 
Василь Михайлович — (044) 278-67-97 .

Телефони для довідок — (044)278-67-97 ,(067) 408-87-21 (Микола-
єнко Василь Михайлович)

Основні показники фінансової діяльності ПраТ «аМВ»  
за 2016 рік.(тис)

Найменування показника період
Звітний
2016р

Попередній
2015р

Усього активів 10187.2 8452,0
Основні засоби 4368.1 4612,2
Довгострокові фінансові інвестиції 1881.1 1881,1
Запаси  - 17,6
Сумарна дебіторська заборгованість 2101.4 1940,9
Грошові кошти та їх еквіваленти  371.2 0,2
Нерозподілений прибуток 1443.6 1412,0
Власний капітал 7175.8 7144,2
Статутий капітал 20.0 20,0
Довгострокові забов’язання  - -
Поточні забов’язання 2570.2 1307,8
Чистий прибуток (збиток) 31.58 (55,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  100.0 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Поточні забов’язання 190.77 201,3
Чистий прибуток (збиток) 31.58 72,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)  100.0 100
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

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

Електрона пошта ; all@prjscamv.com
Сайт ПрАТ «АМВ»-prjscamv.com

ПраТ «аМВ»

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
31 березня 2017 року о 16-ій годині у приміщенні інженерно-
лабораторного корпусу (II поверх, зала засідань №1) за адресою: 
м. Кременчук, пр. Свободи,4.

ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства в 2016 році та основні напрямки його діяльності в 
2017 році.

3. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирі-

шення питання про виплату дивідендів за 2016 р.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається 
станом на 24 годину 27 березня 2017 р. Реєстрація учасників зборів з 
14-00 до 15-40.

Для участі у зборах при собі потрібно мати паспорт. Представникам 
акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у збо-
рах, засвідчену відповідно до чинного законодавства України.

З матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного зборів, 
можна ознайомитися у секретаря корпоративного (в робочі дні, з 8 до 
17–ї години, каб.205, інженерно-лабораторний корпус, пр.Свободи,4 
.). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами — секретар корпоративний Ляшенко Н.Г.

Пропозиції щодо питань проекту порядку денного надаються секре-
тарю корпоративному в письмовій формі , тел. (0536) 76-51-11.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань проекту по-
рядку денного розміщена на веб-сайті Товариства www.kredmash.com.

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-
сайті Товариства www.kredmash.com протягом 10 робочих днів після 
закриття загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства,

тис. грн.
Найменування показника Період

 Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 422 835 313 963
Основні засоби 70 212 75 998
Довгострокові фінансові інвестиції 7 670 7 700
Запаси 152 704 101 047
Сумарна дебіторська заборгованість 107 910 54 735
Грошові кошти та еквіваленти 82 092 72 428
Власний капітал 323 805 279 870
в тому числі:
Статутний капітал 8 543 8 543
Нерозподілений прибуток 51 434 29 010
Чистий прибуток 51 434 29 010
Довгострокові зобов’язання 781 510
Поточні зобов’язання 98 249 33 583
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 341 719 341 719
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 974 2 038

Власні акції протягом звітного періоду не викупались.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова правління — Генеральний директор        Тверезий О.В.

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КрЕМЕНЧУцЬКий ЗаВОД ДОрОЖНІХ МаШиН»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Страхова компанiя «ПЗУ Україна»
2. Код за ЄДРПОУ 20782312
3. Місцезнаходження 04053, Київ, Сiчових Стрiльцiв 40

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 238-62-38 (044) 581-04-55

5. Електронна поштова адреса mail@pzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.pzu.com.ua/about/finance/
personal-information.html 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Страхова компанiя «ПЗУ Україна 
страхування життя»

2. Код за ЄДРПОУ 32456224
3. Місцезнаходження 04053, Київ, Сiчових Стрiльцiв 42
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 238-62-38 (044) 581-04-55
5. Електронна поштова адреса mail@pzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.pzu.com.ua/about/finance/
personal-information.html 

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 

страхування життя» (Рiшення № 44 вiд 24.01.2017 року) пипинено повно-
важення Члена Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування жит-
тя» Дарiуша Лясоцького. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на роз-
криття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 
страхування життя» (Рiшення № 44 вiд 24.01.2017 року) пипинено повно-
важення Члена Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування жит-
тя» Славомiра Нємєрки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на роз-
криття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 
страхування життя» (Рiшення № 44 вiд 24.01.2017 року) пипинено повно-
важення Члена Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування жит-
тя» Романа Галензевського. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на 
розкриття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 
страхування життя» (Рiшення № 44 вiд 24.01.2017 року) пипинено повно-
важення Члена Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування жит-
тя» Катажини Мiлевської. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на 
розкриття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 
страхування життя» (Рiшення № 44 вiд 24.01.2017 року) пипинено повно-
важення Члена Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування жит-
тя» Лешека Манька. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на роз-
криття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 
страхування життя» (Рiшення № 44 вiд 24.01.2017 року) пипинено повно-
важення Члена Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування жит-
тя» Павла Гжешiка. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на роз-
криття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 
страхування життя» (Рiшення № 44 вiд 24.01.2017 року) пипинено повно-
важення Ревiзора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Богдана Бен-
чака. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття пас-
портних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 
страхування життя» (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) Дарiуша Лясоцько-
го обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування жит-
тя». Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на 

термiн визначений статутом ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя». По-
садова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 
страхування життя» (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) Славомiра Нємєр-
ку обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування жит-
тя». Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на 
термiн визначений статутом ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя». По-
садова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 
страхування життя» (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) Романа Гален-
зевського обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страху-
вання життя». Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Особу 
обрано на термiн визначений статутом ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування 
життя». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття пас-
портних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 
страхування життя» (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) Катажину 
Мiлевську обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страху-
вання життя». Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Особу 
обрано на термiн визначений статутом ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування 
життя». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття пас-
портних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 
страхування життя» (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) Лешека Манька 
обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування жит-
тя». Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на 
термiн визначений статутом ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя». По-
садова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Укра-
їна страхування життя» (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) Павла 
Гжешiка обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страху-
вання життя». Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Особу 
обрано на термiн визначений статутом ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхуван-
ня життя». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття пас-
портних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 
страхування життя» (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) Пьотра Лещин-
ського обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхуван-
ня життя». Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Особу об-
рано на термiн визначений статутом ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування 
життя». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття пас-
портних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна 
страхування життя» (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) Войчеха Парадов-
ського обрано Ревiзором ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя». Володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн визна-
чений статутом ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя». Посадова особа 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою 
особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Шолига Збiгнев Кшиштоф
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.02.2017
(дата)

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО «СТраХОВа КОМПаНIЯ «ПЗУ УКраїНа СТраХУВаННЯ ЖиТТЯ»

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«СТраХОВа КОМПаНIЯ «ПЗУ УКраїНа»
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II. Текст повідомлення
На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 

(Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) припинено повноваження Члена На-
глядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Дарiуша Лясоцького. Володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не 
надано згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 
(Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) припинено повноваження Члена На-
глядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Славомiра Нємєрки. Володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не 
надано згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 
(Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) пипинено повноваження Члена Нагля-
дової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Романа Галензевського. Володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не 
надано згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 
(Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) припинено повноваження Члена На-
глядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Катажину Мiлевську. Володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не 
надано згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 
(Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) припинено повноваження Члена На-
глядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Лешека Манька. Володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано 
згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 
(Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) припинено повноваження Члена На-
глядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Павла Гжешiка. Володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано 
згоди на розкриття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 
(Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) припинено повноваження Ревiзора 
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Богдана Бенчака. Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на роз-
криття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Украї-
на» (Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) Дарiуша Лясоцького обрано Чле-
ном Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Володiє часткою у статутно-
му капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн визначений статутом 
ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на роз-
криття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Украї-
на» (Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) Славомiра Нємєрку обрано Чле-
ном Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Володiє часткою у статутно-

му капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн визначений статутом 
ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на роз-
криття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Украї-
на» (Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) Романа Галензевського обрано 
Членом Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Володiє часткою у ста-
тутному капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн визначений стату-
том ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на 
розкриття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Украї-
на» (Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) Катажину Мiлевську обрано Чле-
ном Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Володiє часткою у статутно-
му капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн визначений статутом 
ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на роз-
криття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Украї-
на» (Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) Лешека Манька обрано Членом 
Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн визначений статутом  
ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на роз-
криття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Украї-
на» (Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) Павла Гжешiка обрано Членом 
Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн визначений статутом  
ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на роз-
криття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Украї-
на» (Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) Пьотра Лещинського обрано Чле-
ном Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Володiє часткою у статутно-
му капiталi емiтента 0 %. Особу обрано на термiн визначений статутом 
ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на роз-
криття паспортних даних.

На пiдставi Рiшення Занальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 
(Протокол № 54 вiд 16.02.2017 року) Войчеха Парадовського обрано Ревiзором 
ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. 
Особу обрано на термiн визначений статутом ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Поса-
дова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Матусяк Яцек адрiан
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.02.2017
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 205-45-55 -

5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.unicredit.ua/sp_reginfo/

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

II. Текст повідомлення
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi — Банк) на пiдставi реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв, складеного станом на кiнець дня 14 лютого 
2017 року та отриманого вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»  
17 лютого 2017 року, повiдомляє про збiльшення частки у статутному 

капiталi Банку власника iстотної участi ABH Holdings S.A. (Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгз С.А.), публiчне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, зареє-
строване за номером B151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксем-
бурга, дiяльнiсть якого регулюється законодавством Люксембурга, юри-
дична адреса якого: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике 
Герцогство Люксембург (3 Boulevard du Prince Henri, Luxembourg L-1724, 
Grand Duchy of Luxembourg), (надалi — ABHH), Банк повiдомляє, що: 

Розмiр частки акцiй акцiонера ABHH до придбання пакету акцiй (у 
вiдсотках до загальної кiлькостi акцiй) 99,9101 %.

Розмiр частки акцiй акцiонера ABHH пiсля придбання пакету акцiй (у 
вiдсотках до загальної кiлькостi акцiй) — 99,9104%.

Розмiр частки голосуючих акцiй акцiонера ABHH до придбання пакету 
акцiй (у вiдсотках до загальної кiлькостi голосуючих акцiй) — 99.9125 %. 

Розмiр частки голосуючих акцiй акцiонера ABHH пiсля придбання паке-
ту акцiй (у вiдсотках до загальної кiлькостi голосуючих акцiй) — 99.9128%.

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 Савощенко Тамара Юрiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.02.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО “УКрСОцБаНК”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-Публiчне акцiонерне товариство «Ми-

колаївобленерго»
2. Код за ЄДРПОУ-23399393
3. Місцезнаходження-54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс-(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса-kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-www.energy.mk.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно 

вiд вартостi значними правочинами є договори оренди нерухомого майна.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 

16.02.2017 (протокол № 10) надано згоду на укладення мiж Товариством та 
ФОП Заворотнiй С.В. договору оренди частини фойє в будiвлi Новоодесь-
кої фiлiї Пiвнiчного округу ПАТ «Миколаївобленерго» по вул. Центральнiй, 2 
у м. Нова Одеса Миколаївської областi, з метою встановлення на 1 рiк 
платiжного термiналу для прийому платежiв за електричну енергiю.

Згiдно з цим договором орендодавець (ПАТ «Миколаївобленерго») пе-
редає, а орендар (ФОП Заворотнiй С.В.) приймає в строкове платне корис-
тування частину нежитлового примiщення (площею 1 кв.м.) в фойє 
адмiнiстративної будiвлi фiлiї ПАТ «Миколаївобленерго» Новоодеського 

району, яке знаходиться за адресою: вул. Центральна, 2, м. Нова Одеса, 
Новоодеський район, Миколаївська область (надалi — Майно), та перебу-
ває на балансi ПАТ «Миколаївобленерго». Майно передається в оренду з 
метою встановлення платiжного термiналу для прийому платежiв.

Орендна плата за Договором складається з суми двох показникiв — 
вартостi користування орендованою площею та вартостi спожитої в роз-
рахунковому мiсяцi електроенергiї, а саме:

- вартiсть користування орендованою площею дорiвнює 146,87 грн. без 
ПДВ, за базовий мiсяць оренди;

- вартiсть спожитої Орендарем електроенергiї розраховується Орендо-
давцем щомiсячно, вiдповiдно до тарифiв на постачання електричної 
енергiї для юридичних осiб у розрахунковому мiсяцi.

Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначається шляхом кори-
гування плати за користування орендованою площею за попереднiй мiсяць 
на iндекс iнфляцiї за поточний мiсяць з додаванням суми витрат за спожиту 
електроенергiю.

Орендна плата перераховується Орендарем щомiсячно не пiзнiше 
20 числа мiсяця, наступного за звiтним, на пiдставi рахунку, шляхом пере-
рахування грошових коштiв на поточний рахунок Орендодавця.

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 О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.02.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО «МиКОЛаїВОБЛЕНЕрГО»

Шановні акціонери ПаТ «ГаЛЕНЕрГОБУДПрОМ» ! 
(ЄДРПОУ 00110191, місцезнаходження 82434, Львівська обл.,  

Стрийський р-н., с. Дуліби,вул. Заводська, буд. 7 )
Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів Това-

риства відбудуться 20.04.2017 року за адресою: вул. Заводська 27, 
с. Дуліби, р-н Стрийський, обл. Львівська, Україна (актовий зал).

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

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

ства.
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансово-

господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

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

5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 

за наслідками його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Това-

риства, про виплату дивідендів. 
8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних 

правочинів.
9. Прийняття рішення про зміну типу, з публічного на приватне, та най-

менування Товариства;
10. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

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

шляхом викладення їх в новій редакції.
12. Обрання нового — персонального складу Наглядової ради Това-

риства.
13. Прийняття рішень ро попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
14. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів 
акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Това-
риства відбудеться 20 квітня 2017 року, з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв., 
на 3-му поверсі будівлі побутового корпусу Товариства (у приміщенні ак-
тового залу), що знаходиться за адресою: 82434, вул. Заводська, 27, 
с. Дуліби, р-н Стрийський, обл. Львівська, Україна.

Початок Загальних зборів акціонерів Товариства о 11 год. 00 хв.
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ак-
ціонерів Товариства буде складений станом на 24 годину 13 квітня 
2017 року.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів розміщена на власному веб-
сайті Товариства: www.gebp.lviv.ua 20.02.2017 року.Від дати надіслання 
повідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення За-
гальних зборів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть 
ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів з понеділка по 
п’ятницю (у робочі дні) з 08 год. 10 хв. до 15 год. 40 хв. за місцезнахо-
дженням Товариства (82434, вул. Заводська, 27, с. Дуліби, р-н Стрий-
ський, обл. Львівська, Україна, ІІ-й поверх адміністративної будівлі Това-
риства, кабінет юриста Товариства), а в день проведення Загальних 
зборів — у місці їх проведення (на 3-му поверсі будівлі побутового корпу-
су Товариства (у приміщенні актового залу), що знаходиться за адресою: 
82434, вул. Заводська, 27, с. Дуліби, р-н Стрийський, обл. Львівська, 
Україна). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із 
зазначеними матеріалами (документами) є представник Виконавчого ор-
гану Товариства, юрист Товариства — Росипець Роман Орестович.

Телефон для довідок: 0992399578, 0630604312.

Основні показники фінансово-господарської діяльності тис. грн.
Найменування показника Період 

Звітний
2016 рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 57 840 45 548
Основні засоби 18 614 16 337
Довгострокові фінансові інвестиції 1 983 1 983
Запаси 14 080 9 786
Сумарна дебіторська заборгованість 8 655 6 444
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 561 10 087
Нерозподілений прибуток 29 779 24 075
Власний капітал 41 745 36 090
Статутний капітал 264 264
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 16 095 9 458
Чистий прибуток (збиток) 5 446 8 704
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 269 740 5 269 740
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 215 224

Директор
ПаТ «ГаЛЕНЕрГОБУДПрОМ»  Ю.І. Якимович

ПаТ «ГаЛЕНЕрГОБУДПрОМ»
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ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КиїВЗООВЕТПОСТаЧ»

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Васильківська, 16 повідомляє, що річні 
загальні збори акціонерів відбудуться 24 березня 2017 року о 10.00 за 
адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, кім. 214

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря 

зборів.3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування.4. Звіт правління за 2016рік.

5. Звіт наглядової ради за 2016рік. 6. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. 
7. Затвердження річного звіту за 2016 р. 8. Розподіл прибутків і збитків за 
2016 р. 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 187 436
Основні засоби 7 32

Запаси 2 4
Сумарна дебіторська заборгованість 74 305
Грошові кошти та їх еквіваленти 104 104
Нерозподілений прибуток -1151 -1110
Власний капітал -541 -500
Статутний капітал 580 580
Поточні зобов’язання 621 629
Чистий прибуток (збиток) -41 -108
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2319361 2319361
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Реєстрація учасників зборів з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах — 20.04.17р. Проекти рішень з питань проекту порядку денного роз-
міщені на веб-сайті http://00727148.smida.gov.ua/ До дня проведення загаль-
них зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час 
в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, кім. 214, а в день 
проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення з документами — голова правління Гришко М.Г.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні).

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙПЕК»; Код за ЄДРПОУ: 30057276; Міс-
цезнаходження: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 14; 
Міжміський код, телефон 044-522-84-71 та факс: 044-490-57-95; Електро-
нна поштова адреса: ipack@emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
30057276.smida.gov.ua; Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення: 20.02.2017р. листом від Приватного підприєм-
ства «Листопад» № 01-02/17 від 17.02.2017р. Товариством була отримана 
інформація про зміну розміру пакета акцій, які належать акціонерам Това-
риства, а саме:

- пакет власника акцій Товариства ПриватнОГО підприємствА «Листо-

пад» (код за ЄДРПОУ 30117062, місцезнаходження: м. Київ, вул. Микола 
Василенка, 7А) що володів пакетом акцій в розмірі 119шт. акцій, що станови-
ло 85% від загальної кількості акції Товариства та 85% до загальної кількості 
голосуючих акцій зменшився до 70шт. акцій що становить 50% від загальної 
кількості акції Товариства та 50% до загальної кількості голосуючих акцій;

- пакет власника акцій Товариства ПриватнОГО підприємствА «ЛЮ-
ТИЙ» (код за ЄДРПОУ 30178633, місцезнаходження: м. Київ, вул. Микола 
Василенка, 7А) що володів пакетом акцій в розмірі 21шт. акцій, що станови-
ло 15% від загальної кількості акції Товариства та 15% до загальної кіль-
кості голосуючих акцій збільшився до 70 шт. акцій що становить 50% від 
загальної кількості акції Товариства та 50% до загальної кількості голосую-
чих акцій.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Голова правління ПраТ «айПЕК»  Чернікова О.С.

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО «айПЕК»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ЛЬВІВСЬКЕ СПЕцІаЛЬНЕ НаУКОВО-

рЕСТаВрацІйНЕ ПрОЕКТНО-ВирОБНиЧЕ 
УПраВЛІННЯ «ЛЬВІВ-рЕСТаВрацІЯ»

(адреса: 79040, місто Львів, вулиця Конюшинна, будинок 2 Б, код 
ЄДРПОУ 02498049)

повідомляє про те, що позачергові загальні збори акціонерів відбу-
дуться 05 квітня 2017 року за адресою: місто Львів, вулиця Конюшин-
на, 2 Б (адмінкорпус, 3-й поверх, кабінет №5). Початок зборів об 
11.00 год. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здій-
снюватися 05 квітня 2017 року з 09.30 год. до 10.30 год. за місцем про-
ведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.00 год. 30 березня 
2017 року.

Проект порядку денного зборів:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціо-
нерів.

3. Затвердження передавального акту (балансу) «Львівське спеціальне 
науково-реставраційне проектно-виробниче управління «Львів-Реставрація».

З матеріалами, що пов'язані з порядком денним зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитись у робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. за адресою: місто 
Львів, пл. Ринок, 40 (2-й поверх бухгалтерія, відповідальна особа за роботу 
з акціонерами — Дума Оксана Володимирівна), а в день проведення збо-
рів — у місці їх проведення до моменту закінчення реєстрації акціонерів 
для участі у загальних зборах. Акціонери мають право вносити пропозиції 
до порядку денного загальних зборів шляхом їх надсилання в письмовому 
вигляді на адресу товариства: 79040, місто Львів, вулиця Конюшинна, бу-
динок 2 Б. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, 
а для уповноважених осіб (представників) акціонерів — паспорт та довіре-
ність, засвідчену відповідно з вимогами чинного законодавства України. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами 
рішень щодо кожного з питань порядку денного позачергових зборів:  
shttp://lvivrestavratsiya.emiti.net. Довідки за телефоном: (032) 235-50-05.

річна інформація емітентівза 2016, 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 ТОВа-
риСТВО «ВирОБНиЧО-КОМЕр-
цIйНа фIрМа «СТафЕД», 
24917128м. Київ , Печерський, 01010, м.Київ, 
Iвана Мазепи,3, кв.124 (044) 280-21-86,

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

16.02.2017

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

http://stockmarket.gov.ua/emitent/

ТЕЛЕФОНИ
РЕДАКЦІЇ:   

(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «СиСТЕМ СОЛЮШНС» 
(місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9) повідомляє 
про проведення річних загальних зборів Товариства (далі — загальні 
збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: 
м. Київ, Кутузова, 18/7, оф. 310;

дата та час проведення загальних зборів — 23 березня 2017 року 
о 10 годині 00 хвилин;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах — з 9:30 год. до 9:45 год. 23 березня 2017 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 17 березня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведен-

ня загальних зборів Товариства.
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

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

5) Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 

2016 рік.
8) Про виплату дивідендів.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Бо-
риспільська, 9, кім. 134 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 годи-
ни за попереднім записом по тел. (044) 369-50-21. Відповідальна осо-
ба за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та 
проведення загальних зборів Директор Товариства Бабченко Володи-

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

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише 
у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом Укра-
їни «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу; представникам акціонерів — документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 6356,0 5512,8
Основні засоби 4598,5 3878,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 140,6 393,6
Сумарна дебіторська заборгованість 253,9 60,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1288,8 696,2
Нерозподілений прибуток (5131,6) (7302,0)
Власний капітал (3695,2) (5865,6)
Статутний капітал 1436,4 1436,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10051,3 11378,5
Чистий прибуток (збиток) 2170,4 (2409,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28728 28728
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 7

Наглядова рада ПраТ «СиСТЕМ СОЛЮШНС».

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «СиСТЕМ СОЛЮШНС» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІОТОП» 
Код ЄДРПОУ 23161645.

(адреса місцезнаходження: м.Київ. вул.Світицького,35) повідомляє 
про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 07 квітня 2017 року, за адресою: м.Київ, 
вул. Світлицького,35, 2 поверх, кабінет №11 приміщення Товари-
ства. Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.30. в той же день за 
місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.40. Дата складання пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 3 квітня 2017 року. 

Порядок денний (Перелік питань для голосування):
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах акціонерів.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської 

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

5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу То-
вариства за 2016 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків 
Товариства за 2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. 

7. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками ді-
яльності за 2016 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Голові правлін-
ня товариства на вчинення значних правочинів.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядка денного, розміщено на власному веб-сайті:www.
biotop.ho.ua

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також 
внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень 
до них, звертатися за місцезнаходженням товариства: м.Київ. 

вул. Світлицького,35, 2 поверх, кабінет №11 приміщення Товариства, з 
понеділка по п’ятницю з 9:00 до 14:00 та в день проведення зборів за 
місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи-
голови правління Шевчук І.С. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтвер-
джують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіре-
ність на право представляти інтереси акціонера.

Довідки за тел. (044) 433-03-00 ПрАТ «БІОТОП» 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис.грн.).

Найменування показника
період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 1541 1280
Основні засоби 213 250
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 716 697
Грошові кошти та їх еквіваленти 214 40
Нерозподілений прибуток 1346 1091
Власний капітал 1499 1248
Статутний капітал 100 100
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 42 31
Чистий прибуток (збиток) 250 598
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
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

Голова Правління Товариства  Шевчук І.С.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«БІОТОП»
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Повідомлення про проведення загальних зборів
ПАТ ХЗКПУ «Пригма-Прес» повідомляє, що чергові загальні збори ак-

ціонерів відбудуться 24 березня 2017р. об 11-00 годині за адресою : 
м. Хмельницький, обласна бібліотека ім.Т.Г.Шевченка вул..Свобо-
ди 51 (1 поверх)

Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів, 
які мають право на участь в річних загальних зборах Товариства, складе-
ним станом на 24 год. 15 березня 2017р., з 10.00 до 10.45 год. у день 
проведення зборів.

Проект порядку денного  
(перелік питань що виносяться на голосування)

1. Про обрання членів лічильної комісії, обрання голови та секретаря 
річних Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів 
ПАТ ХЗКПУ «Пригма-Прес». 

2. Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської 
діяльності акціонерного товариства за 2016 рік , затвердження річної фі-
нансової звітності та балансу Товариства за 2016р. 

3. Звіт Наглядової ради, затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії, Затвердження звіту Ревізійної комісії.
5. Обрання Наглядової ради.
6. Обрання Ревізійної комісії.
7. Обрання генерального директора.
8. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків акціонерного Това-

риства.
9.Про визначення типу та зміну найменування Товариства (з публіч-

ного на приватне) у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність 
з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства»

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в 
новій редакції з метою приведення його діяльності у відповідність з ви-
могами Закону України «Про акціонерні Товариства»

11.Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, положення 
про Наглядову раду, положення про ревізійну комісію, положення про ви-
конавчий орган(директора) Товариства.

Акціонерам мати про собі паспорт, представникам акціонерів — 
оформлене доручення та паспорт. За власним бажанням, акціонери ма-
ють право не брати участь у Загальних зборах.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами щодо пи-
тань порядку денного до початку загальних зборів та в день їх проведен-
ня за адресою: м. Хмельницький вул. Правди 6. каб.302 починаючи з 
01.03.2017р. у робочі дні пн-ср з 13.30 до 16.00 год.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше 10 днів до 
дня проведення зборів.

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

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

Найменування показника Період
2016

звітний
2015

попередній
Усього активів 15706 15136
Основні засоби 8725 8786
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4160 3464
Сумарна дебіторська заборгованість 491 616
Грошові кошти та їх еквіваленти 1628 1469
Нерозподілений прибуток +1640 +1899
Власний капітал 11261 11519
Статутний капітал 402 402
Довгострокові зобов’язання 1314 1314
Поточні зобов’язання 3131 2303
Чистий прибуток ( збиток) +22 +334
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 1608535 1608535
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду ( шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
( осіб)

104 107

Генеральний директор ПаТ ХЗКПУ «Пригма — Прес» Л.М. При-
сяжна

ПаТ ХЗКПУ «ПриГМа-ПрЕС»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-

ство «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00130659
3. Місцезнаходження емітента: вул.Сiчневого прориву, 39, м.Біла 

церква, Київська область, 09113, Україна
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04563) 4-05-95, 

(04563) 4-05-95
5. Електронна поштова адреса емітента: zbk@zbk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 
www.zbk.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положен-
ня: Зміна складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
20.02.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного то-

вариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» 
(Протокол засідання Наглядової ради від 20.02.2017 року) прийнято 
рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Голови правління Хромової Ганни 
Сергіївни (паспорт серія ВС №758890 виданий Калінінським РВ ДМУ 
УМВС України у Донецькій області 18.01.2001 р.). Припинено повно-
важення на підставі Протоколу засідання Наглядової ради від 
20.02.2017 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.11.2015р.

- припинено повноваження Члена правління альошкіної Ірини 
Петрівни (паспорт серія СМ №261536 виданий Білоцерківським РВГУ 
МВС України в Київській обл. 09.01.2001р.). Припинено повноваження 
на підставі Протоколу засідання Наглядової ради від 20.02.2017 року. 
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 04.05.2015р.

- призначено Головою правління Хромову Ганну Сергіївну (паспорт 
серія ВС №758890 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України у Доне-
цькій області 18.01.2001 р.). На підставі Протоколу засідання Наглядової 
ради від 20.02.2017 року посадова особа призначається з 21.02.2017р. 
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: : Голова правління ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», т.в.о. Голови 
правління ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», менеджер (управитель) з 
операційної діяльності підприємства ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», 
директор ПАТ «Донецький завод мостових конструкцій».

- призначено Членом правління альошкіну Ірину Петрівну (пас-
порт серія СМ №261536 виданий Білоцерківським РВГУ МВС України 
в Київській обл. 09.01.2001р.). На підставі Протоколу засідання Нагля-
дової ради від 20.02.2017 року посадова особа призначається з 
21.02.2017р. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ «Білоцерківський завод 
ЗБК», член правління ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», головний 
бухгалтер, ТОВ «НВП «Укрцинк».

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

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

Голова правління  Хромова Ганна Сергіївна
20.02.2017р

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«БІЛОцЕрКІВСЬКий ЗаВОД ЗаЛІЗОБЕТОННиХ КОНСТрУКцІй»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерне товариство «ПОЛТАВАХОЛОД»,  

код за ЄДРПОУ: 01553770, 
що знаходиться за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Зіньківська, 51\2

Публічне акціонерне товариство «ПОЛТАВАХОЛОД» (далі за текстом 
також — ПАТ «ПОЛТАВАХОЛОД» або «Товариство») повідомляє про скли-
кання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАХОЛОД» (нада-
лі — «Загальні збори Товариства»), які будуть проведені 24 березня 
2017 року о 8 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Пол-
тавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, буд.№ 39 б, приміщення гля-
дацького залу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства — 20.03.2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
Товариства здійснюватиметься 24.03.2016 року за місцем їх проведення з 
7 год. 00 хв. до 7 год. 40 хв. за місцевим часом.

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

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

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-
ства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 
Товариства.

3. Звіт генерального директора Товариства про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014, 2015, 

2016 роки.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товари-

ства у 2014, 2015, 2016 роках.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства (Положення 

про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про За-
гальні Збори), шляхом викладення їх у новій редакції.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договору, що укладається з членами Наглядо-

вої ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підпи-
сання від імені Товариства договору з членами Наглядової ради Товари-
ства.

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договору, що укладається з членами Ревізійної 

комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписан-
ня від імені Товариства договору з членами Ревізійної комісії Товариства

18. Про затвердження угод (договорів), які були раніше укладені Това-
риством в 2014, 2015, 2016 роках.

19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством.

Інформація з проектом(ами) рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена веб-сайті Товариства: Poltavaholod.pat.ua

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Товариства прийма-
ються Товариством за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Зіньківська, 51\2, 
кімната № 2 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, 
Статуту ПАТ «ПОЛТАВАХОЛОД» та Положення «Про загальні збори акціо-
нерів», стосовно всіх питань порядку денного не пізніше, як за 20 днів до 
дати Загальних зборів Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними із поряд-
ком денним Загальних зборів Товариства, в робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.) за місцем знаходження ПАТ «ПОЛ-
ТАВАХОЛОД» — Україна, м. Полтава, вул. Зіньківська, 51\2, кімната № 2, 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — економіст ПІБ — Дідусенко Л.В. тел. (0532) 53 61 24.

ПаТ «ПОЛТаВаХОЛОД»
Основні показники фінансово — господарської діяльності 

ПаТ «ПОЛТаВаХОЛОД» (тис.грн.) 
Найменування показників Період

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік*
Усього активів 12854 18456 19701 23142
Основні засоби 6728 5638 5256 4864
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0 0
Запаси 2341 2625 4338 8609
Сумарна дебіторська 
заборгованість

3749 10167 9604 9629

Грошові кошти та їх еквіваленти 12 13 485 9
Нерозподілений прибуток -5347 -5067 -1050 3936
Власний капітал 6977 7257 11274 13413
Статутний капітал 2465 2465 2465 2465
Довгострокові зобов»язання 0 0 0 0
Поточні зобов»язання 5877 11199 8427 9729
Чистий прибуток (збиток) 579 280 4143 2149
Середньорічна кількість акцій 
( шт.)

9859469 9859469 9859469 9859469

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду (шт.)

0 - - -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 - - -

Чисельність працівників на кінець 
періоду ( осіб)

173 175 157 163

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

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ПОЛТаВаХОЛОД»

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МОТОР СIЧ»

2. Код за ЄДРПОУ 14307794
3. Місцезнаходження 69068 м.Запоріжжя проспект Моторобудівників, 

буд.15
4. Міжміський код, телефон та факс (061)720-42-11 (061)720-50-00
5. Електронна поштова адреса ocb@motorsich.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.motorsich.com/rus/
investors/othetnost/osobaya_inf/2017/

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 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсот-
ків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення 
1).ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ» (надалі То-

вариство) повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних 

паперів, складеного депозитарієм Публічним акціонерним товариством 
«Національний депозитарій України» на облікову дату 10.02.2017 р. та 
отриманого Товариством від депозитарію 14.02.2017 р., Товариству ста-
ла відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій, а саме:

Розмір частки власника акцій — фізичної особи в загальній кількості 
акцій до змін — 15,84671%

Розмір частки власника акцій — фізичної особи в загальній кількості 
акцій після змін — 1,12142%

Розмір частки власника акцій — фізичної особи в загальній кількості 
голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій — 16,07979%

Розмір частки власника акцій — фізичної особи в загальній кількості 
голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій — 1,17864%

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2.Голова ради 
директорів С.а. Войтенко

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«МОТОр СIЧ»
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ДраБІВСЬКЕ»
(код ЄДрПОУ — 00387447)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: вул. Небесної Сотні, будинок 1, 

село Драбово-Барятинське, Драбівського району, Черкаської області, 
Україна, 19842.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 березня 2017 
року о 10 годині за адресою: вул. Небесної Сотні, будинок 1, село 
Драбово-Барятинське, Драбівського району, Черкаської області, Україна, 
19842, адмінбудівля в кабінеті №1 товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «25» березня 
2017 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «21» березня 2017 року.

ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціоне-

рів. 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загаль-

них зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних 
напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора. 

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ» про роботу за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової радиТова-
риства.

6. Звіт Ревізора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ» про роботу за 2016 рік. Затвер-
дження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Това-
риства. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, порядку розпо-
ділу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл 
планових показників прибутку на 2017 рік. 

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

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10.Відкликання Ревізора Товариства.
11.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
12.Обрання Членів Наглядової ради.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 

представника акціонера крім паспорта — довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого за-
конодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням товариства: вул. Небесної Сотні, будинок 1, 
кімната № 1, с. Драбово-Барятинське, Драбівського району, Черкась-
кої області, Україна, 19842, у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години, а 
також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення 
реєстрації. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами є Овдієнко Юлія Миколаївна. Довідки за телефоном 
(093) 77-17-444. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення чергових загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного http://prat-drabivske.emitents.net.ua/ua/

Телефон для довідок: (093) 77-17-444. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства(тис.грн.).
Найменування показника Періоди

2016 рік 2015 рік 
Усього активів 19089 13065
Основні засоби 6839 3633
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5865 8070
Сумарна дебіторська заборгованість 128 43
Грошові кошти та еквіваленти 5517 946
Нерозподілений прибуток 6038 1936
Власний капітал 11550 9614
Статутний капітал 1494 1494
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 7 21
Чистий прибуток (збиток) 6038 1936
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5974000 5974000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій пртягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 46

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ДраБІВСЬКЕ»

Місцезнаходження Товариства: 01030, м.Київ, вул. Золотоворітська, 6-А, 
(фактична адреса 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, А, оф. 403, 
405) код ЄДРПОУ 30167642 повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів товариства (надалі — збори).

Збори відбудуться 23 березня 2017 року о 10 годині за адресою: 
01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, а, оф. 403, 405, кабінет Голо-
ви правління.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 23 березня 2017р. з 9.00 годи-
ни до 09.45. за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, А, 
оф. 403, 405, приймальня Голови правління.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження 

регламенту роботи загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
4. Звіт та висновок Ревізора Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 

рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПраТ «УКрЕНЕрГОЗБУТ» 
за 2016 рік (тис.грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 764 241,00 900 945,00
Основні засоби  33,00 36,00
Довгострокові фінансові інвестиції  8 993,00 8 993,00

Запаси 107 476,00 107 458,00
Сумарна дебіторська заборгованість 226 356,00 277 572,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 58,00 263,00
Нерозподілений прибуток -876 484,00 -815 249,00
Власний капітал -876 244,00 -815 009,00
Статутний капітал 240,00 240,00
Довгострокові зобов’язання 0,00 7 760,00
Поточні зобов’язання 1 640 155,00 1 708 120,00
Чистий прибуток (збиток) (61 235,00) (364 534,00)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 400 2 400
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) 17 21
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах акціонерів — 20 березня 2017 року. Для участі у зборах акціонерам 
товариства необхідно мати паспорт, уповноваженим особам акціонерів — пас-
порт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі пись-
мового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: 
01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, А, оф. 403, 405, у кабінеті Голови 
правління.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Василюк Олена Валеріївна.

Телефон для довідок (044) 594 85 56
В.о. Голови правління  Михайлюк С.О.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «УКрЕНЕрГОЗБУТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Гарант-Система»

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

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31725819

1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/
Ігорівська, 10/5, літера А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 494-39-72
1.6. Електронна поштова адреса емітента: company@garant-sistema.

com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.garant-sistema.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Меблі»

2. Код за ЄДРПОУ 01554870
3. Місцезнаходження 10019 м. Житомир вул. Комерційна, 

буд.5
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

(0412) 482-657 482-665 482668

5. Електронна поштова адреса meblі@emzvіt.com.ua
6 Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.meblіzt.ho.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй

ІІ Текст повідомлення
Згідно отриманої Емітентом 17 лютого 2017 року інформації від особи, 

яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі 
України, відбулися зміни в інформації про власникiв iменних цiнних паперiв, 
у зв'язку з чим у власника акцій — фізичної особи, яка раніше володіла 
49033 голосуючими акціями Емітента, що становило 18,909 % від загальної 
кількості акцій (21,953% від загальної кількості голосуючих акцій), відбуло-
ся збільшення кількості голосуючих акцій на 640 штук простих іменних ак-
цій, та складає 49673 штуки простих іменних акцій, або 19,156 % від за-
гальної кількості акцій (22,239 % від загальної кількості голосуючих акцій). 
Дата обліку — 07.02.2017 р.

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

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

2. Голова правління Кучеренко Василь Петрович 17 лютого 
2017 року.

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «МЕБЛІ»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «СТраХОВа КОМПаНІЯ «ГараНТ-СиСТЕМа»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ШПОЛЯНСЬКий ЗаВОД ПрОДТОВарІВ»

(код ЄДрПОУ — 00380681)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця Леніна, будинок 87, місто 
Шпола, Шполянський район, Черкаської області, 20603.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «24» березня 
2017 року о 9:40 годині за адресою: вулиця Леніна, будинок 87, 3-й поверх, 
актовий зал (прим. ЛПК), м. Шпола, Шполянський район, Черкаської об-
ласті, 20603.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «24» березня 
2017 року з 9:00 до 9:30 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «20» березня 2017 року.

ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних 

зборів акціонерів.
4. Звіт директора ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення 
основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Директора.

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» про роботу за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» про роботу за 
2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балан-
су Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл пла-
нових показників прибутку на 2017 рік.

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

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
11. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
12. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 

представника акціонера крім паспорта — довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законо-
давства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 

скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: вулиця Леніна, будинок 87, кімната заступни-
ка директора з юридичних питань та управління персоналом, м Шпола, 
Шполянський район , Черкаської області, 20603 у робочі дні з 8:00 години 
до 16:00 години, а також в день проведення чергових загальних зборів — 
за місцем їх проведення.

Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Зірянов Олександр Володимирович, тел (04741) 5-30-40

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів органу Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення загальних зборів. 

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го — http://jaivir.com

Телефон для довідок: 0(04741) 5-30-40
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства(тис.грн.).
Найменування показника Періоди

2016 рік 2015 рік
Усього активів 46696 48167
Основні засоби 19183 18439
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8647 7386
Сумарна дебіторська заборгованість 16130 19670
Грошові кошти та еквіваленти 328 372
Нерозподілений прибуток 1999 5969
Власний капітал 19097 23047
Статутний капітал 627 627
Довгострокові зобов’язання 965 294
Поточні зобов’язання 25981 24788
Чистий прибуток (збиток) 1267 404
Середньорічна кількість акцій (шт.) 501940 501940
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій пртягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 287 281

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ШПОЛЯНСЬКий ЗаВОД ПрОДТОВарІВ»
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1.8. Вид особливої інформації: відомості про рішення емітента про при-
пинення його представництв

2. Текст повідомлення
2.1. У зв’язку iз виробничою необхідністю позачергові загальні збори ак-

ціонерів товариства 14.02.2017 року прийняли рішення щодо припинення 
наступних представництв:

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА» У М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Код 
ЄДРПОУ ВП: 37726844, Місцезнаходження ВП: 29000, Хмельницька обл., 

місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА, будинок 45; ПРЕДСТАВ-
НИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМ-
ПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА» У М.РІВНЕ, Код ЄДРПОУ ВП: 37726823, Міс-
цезнаходження ВП: 33000, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ 
ДРАГОМАНОВА, будинок 32.

3. 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 «Гарант-Система»           О.П. Петренко

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Ку-
левчанський комбінат хлібопродуктів»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955437
3. Місцезнаходження: 68261, Одеська обл., Саратський район, село Ку-

левча, вул. Болгарська, буд. 166
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4848) 2-23-34 / той самий
5. Електронна поштова адреса: kulevcha@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kulevcha-khp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято 

наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Кулевчанський 
комінат хлібопродуктів» «17» лютого 2017 року. Предметом правочину є 
укладення договору про отримання зворотної безпроцентної фінансової 
допомоги. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства, становить 870 000,00 гривень. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 6 405 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності становить 13,58 відсотків. До-
даткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені 
законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

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

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

Директор  редя Юрій антонович

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КУЛЕВЧаНСЬКий КОМБІНаТ ХЛІБОПрОДУКТІВ»

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО «БЕрДи-
ЧІВСЬКий М’ЯСОКОМБІНаТ» повідомляє про спростування 
розкритої недостовірної інформації емітента у зв‘язку з виявленою техніч-
ною помилкою, а саме: на титульній сторінці річного звіту емітента цінних 
паперів за 2015 рік, який опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» №82 
від 28.04.2016, зазначена веб-сторінка в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію (smida.gov.ua), яка не відповідає фактичній 
веб-сторінці товариства (http://00443430.smida.gov.ua), на якій розміщено 
регулярну річну інформацію.

річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Бердичiвський м'ясокомбiнат», 00443430, 13300 Житомирська обл., 
м. Бердичiв, вул.Житомирська, 82, (04143) 7-94-51

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.02.2017 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://00443430.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фір-
ма «Екаунт», 31133478

5. Інформація про загальні збори. Порядок денний: 1.Обрання голови та 
секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2.Обрання членiв 
лiчильної комiсiї. 3.Звiт генерального директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014р. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї про 
свою роботу та висновки по рiчному звiту генерального директора та балан-
су Товариства за 2014р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту генерального директора про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi та балансу Товариства за 2014р. 6.Звiт Наглядової ради про свою 
роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Нагля-
дової ради. 7.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2014рiк. 8.Обрання 
членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 9.Обрання генерального 
директора Товариства. 10.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 11.Прийняття 
рiшення про отримання кредитних коштiв, розмiр яких перевищує 25%, але 
менше нiж 50% та розмiр яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Постановили: 1.Обрати голову загальних зборiв акцiонерiв — 
Снiцара А.А., секретаря — Бридкiвську Г.М. 2.Обрати лiчильну комiсiю за-
гальних зборiв акцiонерiв у складi: голова — Юркiвська С.М., члени — Ше-
ретун I.А., Вергелес О.М., Сорочук Т.П. 3-4.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї 
про свою роботу та висновки по рiчному звiту генерального директора та 
балансу Товариства за 2014р. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. 
5.Затвердити звiт генерального директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi та баланс Товариства за 2014р. 6.Затвердити звiт 

про роботу Наглядової ради за 2014 рiк та визнати роботу Наглядової ради 
задовiльною. 7.Забезпечити покриття збитку за 2014р. у розмiрi 1580 тис.грн. 
за рахунок прибутку 2015р. 8.Припинити повноваження членiв та голови 
Наглядової ради в зв'язку з закiнченням строку на який вони були обранi. 
Обрати до складу Наглядової ради: Павлюк П.А., Снiцар А.А., Сорочук Т.П., 
Флюр Г.I., Юркiвська С.М. Укласти з членами Наглядової ради вiдповiднi 
цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi, доручити Генеральному 
директору Флюру М.В. пiдписати вказанi цивiльно-правовi договори вiд 
iменi Товариства. 9.Обрати на посаду Генерального директора Товариства 
Флюра М.В. 10.Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Бридкiвську Г.М., Му-
друк Т.М., Панасюк П.С. 11.Надати дозвiл на отримання кредитних коштiв, 
розмiр яких перевищує 25%, але менше нiж 50% та розмiр яких становить 
50 i бiльше % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства в перiодi вiд дати зборiв до 30.04.2016р., надати пра-
во пiдпису та уповноважити генерального директора укласти вiдповiднi 
кредитнi договори, договори iпотеки та застави.

Голосували по усiм питанням порядку денного «ЗА» — 11709826 голосiв 
або 100% вiд присутнiх на зборах. Змiн до порядку денного чергових за-
гальних зборiв акцiонерiв не було. Наглядова рада затверджувала 
пропозицiї та порядок денний зборiв у 2015р.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  8578  9183
Основні засоби (за залишковою вартістю)  7271  7555
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  274  251
Сумарна дебіторська заборгованість  292  409
Грошові кошти та їх еквіваленти  13  42
Власний капітал  2172  3467
Статутний капітал  3881  3881
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -4320  -3025
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  5590  4682
Поточні зобов’язання і забезпечення  816  1034
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.08078390  -0.10178510
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 -0.08078390  -0.10178510

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  15522902  15522902
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

Генеральний директор ____________     флюр Микола Васильович
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
УПраВЛІННЯ ВирОБНиЧО-

ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКТУВаННЯ
(код ЄДРПОУ 05408177, Місцезнаходження: Київська обл.09100, 

м.  Біла Церква,вул. Січневий прорив,41-Г) повідомляє про скликання 
чергових загальних зборів акціонерів,які відбудуться 31 березня 
2017 року о 10.00 за адресою: Київська обл.09100,м. Біла церква, 
вул. Січневий прорив,41-Г , 2поверх (кабінет №2). Реєстрація 
учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 
9.00 до 9.30 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у 
загальних зборах 27.03.2017 року.

ПЕрЕЛІК ПиТаНЬ, 
ВКЛЮЧЕНиХ ДО ПрОЕКТУ ПОрЯДКУ ДЕННОГО ЗБОрІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення її повноважень. 

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 
Прий няття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 
акціонерів.

3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Директора .

4.Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 
2016 році,та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля-
дової ради.

5.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році, та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора .

6.Затвердження річного звіту,та балансу Товариства за 2016 рік,та 
визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

7.Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) То-
вариства по підсумкам роботи за 2016 рік.

8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис.грн.)

 Найменування показника  П е р і о д
2016 

звітний 
2015 

попередній
Усього активів 368,0 335,2
Основні засоби 258,6 231,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 24,5 26,1
Сумарна дебіторська заборгованість 85,2 51,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,4 22,7
Нерозподілений прибуток 34,9 9,8
Власний капітал 344,1 319,0
Статутний капітал 257,1 257,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 15,7 15,7
Чистий прибуток (збиток) 25,1 18,3
Середньорічна кількість акцій (штук) 1028368 1028368
Кількість власних акцій викуплених 
протягом року (шт.)

- -

Загальна сума коштів витрачена на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду 

11 12

Для участі у загальних зборах при собі мати паспорт,для пред-
ставника акціонера крім паспорта –доручення на право участі у 
загальних зборах оформлене згідно вимог діючого законодав-
ства.

Адреса веб-сайту,на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань,включених до проекту порядку 
денного:--05408177. infosite.com.ua. Акціонери можуть ознайоми-
тись з матеріалами, щодо порядку денного загальних зборів за 
адресою: Київська обл.09100,м. Біла Церква,вул. Січневий про-
рив,  41-Г, 2 поверх,кабінет Директора, у робочі дні з 10.00 до 12.00 
год .Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами є Директор Сергійчук Віктор Романович. Телефон для 
довідок:(0456)-34-71-78.

Наглядова рада Товариства. 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ЯМПІЛЬСЬКий Кар’Єр»

(Код за ЄДРПОУ 03567492, місцезнаходження: 24500, Вінницька 
область, Ямпільський район, 

місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4, адреса веб-сайту, на 
якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до 

проекту порядку денного - www.03567492.pat.ua; 
ел.поштова скринька - par@03567492.pat.ua; тел.(04336) 21486).

Повідомлення 
про скликання річних загальних зборів акціонерів..

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 берез-
ня 2017 року о 10.00 год. 

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 24500, Вінниць-
ка область, Ямпільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачин-
ського, будинок 4, адмінбудинок, кімната засідань. 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах товариства: з 9.00до 9.50 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – на 24 годину 22.03.2017 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» 
власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про об-
слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на 
участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначені 
кворуму і голосуванні. 

Проект Порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціоне-

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

зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голо-
сування на зборах.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ре-
візора.

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

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

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у ро-
бочі дні, робочий час за адресою товариства: 24500, Вінницька область, 
Ямпільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, 4, адмінбуди-
нок, бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідаль-
ний  – Кищук Валерій Васильович, тел.(04336) 2-14-86.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

(тис.грн.):

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 3273,8 3385,0
Основні засоби 2638,4 1215,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 62,6 1000,5
Сумарна дебіторська заборгованість 45,4 2,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 31,9
Нерозподілений прибуток 1092,9 1273,4
Власний капітал 407,7 227,2
Статутний капітал 1500,6 1500,6
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2866,1 3157,8
Чистий прибуток (збиток) 220,3 38,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1415680 1415680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних 
акцій 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

28 18

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Дирек-
тор ПрАТ «Ямкар» В.В. Кищук
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО "ЛУцЬКий 
ПиВЗаВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00381775
3. Місцезнаходження 43021, м.Луцьк Волинська обл., 

вул.Винниченка, 69
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0332)78-49-60, 78-49-60

5. Електронна поштова 
адреса

lu.pyvzavod@emitent.net.ua

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

www.zeman.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 20.02.2017 року засiдання Наглядової 

ради ПАТ «Луцький пивзавод», припинено повноваження, в зв’язку iз 
звiльненням з займаних посад вiдповiдно до поданих заяв за власним ба-
жанням:

члена правління Колбасенка Володимира Олександровича (паспорт 
АС 547986, виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 
24.12.1998р.). Перебував на займанiй посадi з 16.05.2016 року по дату 
прийняття рiшення. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В зв'язку 
з внесенням змiн в Статут Товариства на рiчних загальних зборах 
акцiонерiв, якi вiдбудуться 28.04.2017р., взамiн вибулого члена правлiння 
нiкого не призначено.

члена правління Мазура Олександра Володимировича, ( паспортАС 
163956, виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi 
26.03.1997р.). Перебував на займанiй посадi з 16.05.2016р. по дату прий-
няття рiшення. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В зв'язку з 
внесенням змiн в Статут Товариства на рiчних загальних зборах акцiонерiв, 
якi вiдбудуться 28.04.2017р., взамiн вибулого члена правлiння нiкого не 
призначено.

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

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

2. Найменування посади Голубчик Максим Вiталiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 20.02.2017

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «ХарКIВСЬКий ЗаВОД ЕЛЕКТрО-
ТЕХНIЧНОГО ОБЛаДНаННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01056741
3. Місцезнаходження: 61093, м. Харкiв, Рилєєва, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 724 48-75 (057) 724 48-75
5. Електронна поштова адреса: hzeo@promzem.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://hzeo.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства 
«Харкiвський завод електротехнiчного обладнання» (протокол №01-14-02/17 
вiд 17 лютого 2017 року) звільнено з посади директора Ящинського Павла 
Анатолійовича (паспорт серiї АС номер 019864, виданий Горохiвським РВ 
УМВС України у Волинськiй обл., 21 березня 1996 року; реєстрацiйний номер 
облiкової картки платника податкiв 2902421274). Пiдстава звiльнення з по-
сади – заява Ящинського П.А. про звiльнення за угодою сторiн. Судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Часткою (акцiями) в статутному 
капiталi ПРАТ «ХЗЕО» не володiє. Ящинський Павло Анатолiйович займав 
посаду директора ПРАТ «ХЗЕО» протягом 5 (п’ять) рокiв.

Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«Харкiвський завод електротехнiчного обладнання» (протокол №01-14-02/17 
вiд 17 лютого 2017 року) обрано на посаду директора Ткебучава Бека (пас-
порт 09АР00149, виданий 14.08.2009р., Мiнiстерством юстицiї; реєстрацiйний 
номер облiкової картки платника податкiв 3284721211). Судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Ткебучава Бека обраний на посаду 
директора ПРАТ «ХЗЕО» безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п’яти рокiв – iнформацiя вiдсутня. Часткою (акцiями) в ста-
тутному капiталi ПРАТ «ХЗЕО» не володiє.

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

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

Директор Ткебучава Бека, 20.02.2017 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Шановний акціонер !
Публічне акціонерне товариство «Токмацький ковальсько-

штампувальний завод» (надалі ПАТ «ТКШЗ») повідомляє, що річні загальні 
збори акціонерів ПАТ «ТКШЗ» відбудуться 23 березня 2017 року о 10-00 
годині за адресою: вул. Ковальська, 59, м. Токмак, Запорізька область, 
Україна, 71709, в актовому залі на 1-му поверху заводоуправління 
ПаТ  «ТКШЗ». 

Реєстрація акціонерів Загальних зборів та їх представників проводить-
ся з 09-00 до 09-45 години за адресою: вул. Ковальська, 59, м. Токмак, За-
порізька область, Україна, 71709, в актовому залі на 1-му поверху заводо-
управління ПАТ «ТКШЗ». 

Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт); для реєстрації представнику акціонера необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформ-
лену згідно чинного законодавства України.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право приймати участь 
у річних загальних зборах акціонерів –станом на 24 годину 17 березня 
2017 р.

ПОрЯДОК ДЕННий
рІЧНиХ ЗаГаЛЬНиХ ЗБОрІВ аКцІОНЕрІВ :

1. обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень; 
2. про порядок засвідчення бюлетнів для голосування; 
3. звіт Генерального директора ПАТ «ТКШЗ» про результати фінансо-

во  - господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями 
діяльності на 2017 рік;

4. звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства у 2016 році; 

5. затвердження річного звіту ПАТ «ТКШЗ» за 2016 рік; 
6. звіт Наглядової ради ПАТ «ТКШЗ»;
7. про прибуток (збиток) ПАТ «ТКШЗ» у 2016 році, виплату дивідендів за 

підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 
2017  році; 

8. про зміну типу ПАТ «ТКШЗ» з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство та зміну найменування;

9. про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його 
в новій редакції;

10. про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів, 
положень шляхом викладення їх в новій редакції;

11. про затвердження договорів укладених Товариством у 2016 р.;
12. про відкликання членів Наглядової ради;
13. про обрання членів Наглядової ради;
14. про укладання договорів з членами Наглядової ради;
15. про відкликання членів Ревізійної комісії;
16. про обрання членів Ревізійної комісії;
17. про укладання договорів з членами Ревізійної комісії ;

Інформація про основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

ПаТ «ТКШЗ» за 2015-2016 роки.
Звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності, у зв'язку з вимогою Мінфіну України.
№ 
п/п Найменування показників 2015 рік 2016 рік

1 Усього активів, тис.грн. 1097569 1124569
2 Основні засоби, тис.грн. 36837 34064
3 Довгострокові фінансові 

інвестиції : інші фінансові 
інвестиції, тис.грн.

596 596

4 Запаси, тис.грн. 13706 14912
5 Сумарна дебіторська заборгованість, 

тис.грн.
791853 820369

6 Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.
грн.

2253 2304

7 Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток), тис.грн

(99458) (202648)

8 Власний капітал, тис.грн 225072 121882
9 Статутний капітал, тис.грн. 324530 324530
10 Довгострокові зобов’язання, тис.грн. 335034 335034
11 Поточні зобов’язання, тис.грн. 537463 667653
12 Чистий прибуток (збиток), тис.грн. (48919) (103275)
13 Середньорічна кількість 

акцій, штук
1 201 962 911 1 201 962 911

14 Кількість власних акцій, штук 1 201 962 911 1 201 962 911
15 Кількість акцій викуплених 

протягом періоду, штук
16 Загальна сума коштів, витрачених на 

викуп власних акцій протягом 
періоду, тис.грн.

17 Чисельність працівників на кінець 
періоду, осіб

442 405

Всю необхідну інформацію з питань організації та проведення річ-
них загальних зборів акціонерів можливо отримати за адресою:  
вул. Ковальська, 59 (2-й поверх заводоуправління, кабінет – бюро фі-
нансів), м. Токмак, Запорізька область, Україна, 71709, або за теле-
фонами: 06178-2-20-56; 06178-4-13-58 та на власному сайті Товари-
ства pokovka.pat.ua 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Генеральний директор ПАТ «ТКШЗ» - Ігнатьєв Дмитро Ярославович

ГЕНЕраЛЬНий ДирЕКТОр
ПаТ «ТКШЗ»  Д. Я.ІГНаТЬЄВ 

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ТОКМацЬКий КОВаЛЬСЬКО-ШТаМПУВаЛЬНий ЗаВОД»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №35, 21 лютого 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

18

Публічне акціонерне товариство «Борщівський сирзавод « (місцезнахо-
дження: 48702, Тернопільська обл., м. Борщів, вул.Промислова,2) повідо-
мляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 берез-
ня 2017 року об 12-00 за адресою: 48702, Тернопільська обл., м.  Борщів, 
вул. Промислова,2 актовий зал. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах 
акціонерів проводиться з 10-00 год. до 11-45 год. в день проведення зборів 
за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складається станом на 24.00 год. 22 березня 
2017  року. 

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представники акціонерів - доручення, оформлене згідно 
чинного законодавства. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря зборів .
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах.
4. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів 

та порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
5. Затвердження звіту комісії з припинення Публічного акціонерного то-

вариства «Борщівський сирзавод » .
6. Затвердження передавального акту щодо передачі всього  

майна, прав та обов’язків ПАТ «Борщівський сирзавод » до правонас-
тупника Товариства з додатковою відповідальністю «Борщівський сир-
завод ».

7. Визначення особи (осіб) який ( яким) надаватимуться повноваження 
щодо підписання установчих документів Товариства з додатковою відпові-
дальністю «Борщівський сирзавод » правонаступника Публічного акціонер-
ного товариства «Борщівський сирзавод ». 

8. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік .
9. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за під-

сумками роботи товариства в 2016 році.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства: 
www.borchіvcheese.pat.ua

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмо-
вою заявою, у робочі дні товариства з 9.00 по 13.00 год. в приймальні 
ПАТ «Борщівський сирзавод», за адресою : Тернопільська обл.,  
м. Борщів, вул. Промислова,2 . В день проведення зборів – в місці їх 
проведення : Тернопільська обл., м. Борщів, вул. Промислова,2 акто-
вий зал . Відповідальна особа – Веремій Н.В. Довідки за тел./факс 
(03541) 2-15-43

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)*

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 58764 48616
Основні засоби 1460 1908
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9392 6730
Сумарна дебіторська заборгованість 47693 39809
Грошові кошти та їх еквіваленти 219 169
Нерозподілений прибуток 24132 23268
Власний капітал 1881 1881
Статутний капітал 610 610
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 32314 24254
Чистий прибуток (збиток) 864 6610
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2439648 2439648
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

173 183

Комісія з припинення ПаТ «Борщівський сирзавод»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«БОрщІВСЬКий СирЗаВОД»

Збори відбудуться 23 березня 2017 року у приміщенні адміністра-
тивного корпусу ПРАТ «РЕНОМЕ», що знаходиться в м. рівному на 
вул. Костромській, 25, конференц-зал.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. 
Початок зборів – о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити 
паспорт громадянина України. Представник акціонера, крім паспорта 
громадянина України, повинен представити довіреність на право учас-
ті та голосування на зборах акціонерів, посвідчену у встановленому 
законом порядку.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах – 17 березня 2017 року.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 

ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Визначення напрямків використання прибутку товариства.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПраТ «рЕНОМЕ» 
доводить до відома акціонерів інформацію про основні показ-

ники фінансово-господарської діяльності ПраТ «рЕНОМЕ» 
за 2016 звітний рік (тис. грн.):

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 286201 257033
Основні засоби 29133 33037
Довгострокові фінансові інвестиції 149515 92549

Запаси 336 185
Сумарна дебіторська заборгованість 21385 38977
Грошові кошти та їх еквіваленти 85786 92244
Нерозподілений прибуток 141762 119797
Власний капітал 188578 165847
Статутний капітал 3350 3350
Довгострокові зобов'язання 2655 3383
Поточні зобов'язання 94968 87803
Чистий прибуток (збиток) 48967 27002
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3350000 3350000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 66 65

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до 
дати проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за адре-
сою: м. Рівне, вул. Костромська, 25, кім 215а. Посадова особа, відпо-
відальна за ознайомлення акціонерів з документами – генеральний 
директор ПрАТ «РЕНОМЕ» Гладкевич Н.Ф., тел. для довідок: (0362) 
69-34-50. Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлен-
ня: документи надаються особисто акціонерам в паперовому або 
електронному вигляді протягом двох робочих днів з моменту звернен-
ня акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з 
матеріалами до зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного http://renome.ua/.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «рЕНОМЕ» 
(місцезнаходження: 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВари-
СТВа «цЕНТраЛЬНО–УКраїНСЬКЕ ВирОБНиЧО-

КОМПЛЕКТОВОЧНЕ ПІДПриЄМСТВО  
«аТОМПрОМКОМПЛЕКС» Код ЄДРПОУ 14308150

Публічне акціонерне товариство «ЦЕНТРАЛЬНО-УКРАЇНСЬКЕ ВИ-
РОБНИЧО- КОМПЛЕКТОВОЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АТОМПРОМКОМП-
ЛЕКС» (місцезнаходження: Україна, 08322, Київська область, Бориспіль-
ський район, с. Проліски, вул. Промислова, 9) (далі – Товариство) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства. Збори відбудуться 30 березня 2017 року, о 10:00 за місцезнахо-
дженням Товариства за адресою: 08322, Київська область, Бориспіль-
ський район, с. Проліски, вул. Промислова, 9, кабінет № 2. Реєстрація 
акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства 
здійснюватиметься з 09:00 до 09:45 у день та за місцем проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації учасникам 
річних Загальних зборів необхідно мати: акціонерам - паспорт, представ-
никам - паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відпо-
відно до вимог чинного законодавства.Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 
Товариства – 24  березня 2017 року.

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

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

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

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

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

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

вариства у 2016 році.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11. Визначення уповноважених осіб на підписання Статуту Товариства 

в новій редакції.
12. Затвердження нових редакцій Положень про Загальні збори, На-

глядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства.
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться с членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-
нами Наглядової ради.

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.
19. Обрання Директора Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 14308150.
infosite.com.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати проведення річних Загальних зборів, акціонери можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, за місцезнахо-
дженням Товариства за адресою: 08322, Київська область, Бориспільський 
район, с. Проліски, вул. Промислова, 9, кабінет № 2, по вівторкам та четвер-
гам з 10:00 до 16:00 години, а в день проведення Загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: директор з кадрових питань та побуту 
Мжачих Ольга Володимирівна.Телефон для довідок: (044) 593-37-25.

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

Найменування показника період Звітний 2016 р. Попередній 2015р. 
Усього активів: 12395; 13643. Основні засоби: 11915; 13140. Довго-

строкові фінансові інвестиції: -; -. Запаси: 162; 123. Сумарна дебіторська 
заборгованість: 91; 190. Грошові кошти та їх еквіваленти: -; 1. Нерозподі-
лений прибуток: 4832; 6050. Власний капітал: 9736; 10954. Статутний ка-
пітал: 4904; 4904. Довгострокові зобов'язання: 15; 15. Поточні зобов'язання: 
2644; 2674. Чистий прибуток (збиток): (1217); (530). Середньорічна кіль-
кість акцій (шт.): 280200; 280200. Кількість власних акцій, викуплених про-
тягом періоду (шт.): -; -. Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду: -; -. Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб): 27:30

Наглядова рада Товариства

До відома акціонерів!
ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «Хар-

КІВСЬКий ЗаВОД ЕЛЕКТрОТЕХНІЧНОГО ОБ-
ЛаДНаННЯ», місцезнаходження: 61093, м. Харків, Ленінський 
район, вул. Рилєєва, буд. 60, повідомляє про те, що 27 березня 
2017  р. о 10:30 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Харківський завод електротехніч-
ного обладнання», Код ЄДРПОУ 01056741, (надалі – Товариство/ 
«ПрАТ «ХЗЕО»).

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії;
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ  «ХЗЕО»;
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

наглядової ради ПрАТ «ХЗЕО» за 2016 рік;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

виконавчого органу ПрАТ «ХЗЕО» за 2016 рік;
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

ревізійної комісії ПрАТ «ХЗЕО» за 2016 рік;
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ХЗЕО» за 2016 рік;
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ХЗЕО»;
8. Про відкликання членів наглядової ради ПрАТ «ХЗЕО»;
9. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «ХЗЕО»;
10. Про відкликання членів ревізійної комісії ПрАТ «ХЗЕО»;
11. Про обрання членів ревізійної комісії ПрАТ «ХЗЕО».
Річні загальні збори акціонерів будуть проведені за місцезнахо-

дженням Товариства (прохідна).
Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів 

ПрАТ «ХЗЕО», які призначені на 27 березня 2017 року, відбудеться 
27  березня 2017 року з 10 години 00 хвилин по 10 годину 20 хвилин 
за місцезнаходженням Товариства (прохідна).

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціо-
нерів – довіреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства, 
та документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодав-
ства).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 21 березня 2017 року.

Акціонери можуть ознайомитися із документами, пов’язаними із 
порядком денним загальних зборів, за місцезнаходженням Товари-
ства (прохідна) в робочі дні з 10:00 год. до 12:00 год.

Телефон для довідок: (057) 724 48-75.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-

ментами – Директор Ткебучава Бека.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  – http://hzeo.com.ua.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
період 

звітний попере-
дній 

Усього активів 1695,5 1723,9
Основні засоби 16,7 26,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1535,6 1535,6
Сумарна дебіторська заборгованість 139,3 144,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,2 16,9
Нерозподілений прибуток -3883,1 -3889,9
Власний капітал 29,7 22,9
Статутний капітал 3912,8 3912,8
Довгострокові зобов'язання 1598,8 1204,5
Поточні зобов'язання 67,0 496,5
Чистий прибуток (збиток) 6,8 -2,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15651200 15651200
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

Директор  Ткебучава Бека
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
(місцезнаходження товариства: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19,

код за ЄДРПОУ 14070197)
30 березня 2017 року о 16-00 годині відбудуться річні загальні збори

акціонерів ПАТ "БАНК "ГРАНТ" за адресою: м. Харків, вул. Ромена Рол-
лана, буд. 12, 5-й поверх, актова зала.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Затвердження звіту Спостережної ради про результати діяльності за

2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2016 році та

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2016 рік, звіту

зовнішнього аудитора та заходів за результатами розгляду висновків зов-
нішнього аудиту.

8. Розподіл прибутку банку за 2016 рік та визначення частини прибутку,
що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ "БАНК "ГРАНТ".

9. Припинення повноважень голови та членів Спостережної ради бан-
ка.

10. Обрання членів Спостережної ради банка.
11. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів,

що укладаються з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх
винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, об-
рання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з
членами Спостережної ради.

12. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії банка.
13. Обрання членів ревізійної комісії банка.
14. Збільшення статутного капіталу ПАТ "БАНК "ГРАНТ" шляхом підви-

щення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного
капіталу частини прибутку за 2016 рік.

15. Випуск акцій ПАТ "БАНК "ГРАНТ" нової номінальної вартості та зат-
вердження Рішення про випуск акцій ПАТ "БАНК "ГРАНТ" нової номіналь-
ної вартості.

16. Затвердження змін до статуту ПАТ "БАНК "ГРАНТ" шляхом викла-
дення його у новій редакції у зв'язку із збільшенням статутного капіталу та
приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства.

17. Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
шляхом викладення їх у новій редакції у зв'язку із приведенням їх у відпо-
відність до норм статуту банку та чинного законодавства.

18. Про перерозподіл коштів Фонду загальних резервів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які вклю-
чені до переліку акціонерів станом на 24-00 годину 24 березня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься 15-00 до 15-
45 годин у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учас-
нику зборів необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (пас-
порт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, офор-
млену згідно з вимогами діючого законодавства.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, пов'язаними з

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАР'ЯНІВСЬКЕ" 

(надалі - Товариство),
яке знаходиться за адресою: 26240, Кіровоградська обл., Маловис-

ківський р-н, с.Мар'янівка повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 31 березня 2017 р. о 10.00 за ад-
ресою: 26240, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янів-
ка, проспект Шатного,16, контора товариства, актовий зал. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 09.00 до 09.55. Для учас-
ті в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для
представників - довіреність. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
складений станом на 24.00 "27" березня 2017 р.

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

вання.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загаль-

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

рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2016 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік

та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження вис-
новків ревізійної комісії за 2016 рік.

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

8. Дострокове припинення повноважень членів правління.
9. Обрання членів правління Товариства.
10. Обрання голови правління Товариства.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради.

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

З документами, пов'язаними із загальними зборами акціонерів, мож-
на ознайомитися у робочі дні з 08.00 до 12.00 за адресою: Кіровоградс-
ька обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка, проспект Шатного,16, кабі-
нет головного бухгалтера, а також в день зборів в місці проведення за-
гальних зборів акціонерів до початку загальних зборів акціонерів. Права
акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та
проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України "Про ак-
ціонерні товариства". Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до по-
рядку денного: 20652762.smida.gov.ua. Посадовою особою, відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є головний бух-
галтер Близнюк Валентина Василівна, телефон: 05258-4-35-45.

Голова правління Сосновський Іван Миколайович

Найменування показника звітний
період

попередній
період

Усього активів 82470 59900
Основні засоби 26115 19979
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 31862 26999
Сумарна дебіторська заборгованість 5331 4606
Грошові кошти та їх еквіваленти 17351 7591
Нерозподілений прибуток 77892 56820
Власний капітал 79989 58917
Статутний капітал 91 91
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2481 983
Чистий прибуток (збиток) 22003 18624
Середньорічна кількість акцій (шт.) 364104 364104

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) 84 85

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 1 214 801 1 191 926
Основні засоби 62 853 66 263
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 34 965 1 803
Сумарна дебіторська заборгованість 7 308 3 203
Грошові кошти та їх еквіваленти 135 223 126 305
Нерозподілений прибуток 33 487 2 876
Власний капітал 489 520 226 545
Статутний капітал 400 000 170 000
Довгострокові зобов'язання 337 418 614 885
Поточні зобов'язання 387 151 440 957
Чистий прибуток (збиток) 33 485 895
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40000000 17000000
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) 403 413

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "КОМБІНАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"

(далі - "Товариство") ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01528186, міс-
цезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15,  повідомляє
про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться
28.03.2017р. о 10.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів,
буд. 15, актова зала.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 22.03.2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здій-

снюватися 28.03.2017 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення за-
гальних зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необ-
хідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт), пред-
ставникам акціонерів - довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавс-
тва, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та
документ, який посвідчує особу (паспорт). 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 09-
00 до 16-00 години,  за місцезнаходженням Товариства - 49000, м. Дніпро,
вул. Журналістів, буд 15. В день проведення загальних зборів ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення загальних зборів Товариства. Відповідальна особа за порядок
ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Товариства
Кірія О.К.

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

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.  Пропозиції
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного, прий-
маються в письмовій формі за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Журналіс-
тів, буд 15. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 0562
27-70-86.

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

Наглядова рада Товариства

Найменування показника
Звітний
період
2016 р.

Попередній
період
2015 р

Усього активів 235348 204233
Основні засоби 114045 99598
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси  57136 49819
Сумарна дебіторська заборгованість 52669 40402
Грошові кошти та їх еквіваленти 1602 1993
Нерозподілений прибуток 110688 105137
Власний капітал 138030 132002
Статутний капітал 17500 17500
Довгострокові зобов'язання 14452 12818
Поточні зобов'язання 82866 59413
Чистий прибуток (збиток) 9528 16342
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 000 000 7000000
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) 903 895

проведенням загальних зборів під час підготовки до цих зборів, звернув-
шись до Начальника відділу цінних паперів Кравченко Ігоря Володимиро-
вича за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх, кім. 10,
тел. 714-05-60 у робочі дні з 14-00 до 17-00.

Інформація щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до
проекту порядку денного зборів, розміщена на власному веб-сайті това-
риства: www.grant.kharkov.ua. 

Спостережна рада ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
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Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "КОМБІНАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"

(далі - "Товариство") ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01528186, міс-
цезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15,  повідомляє
про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться
28.03.2017р. о 10.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів,
буд. 15, актова зала.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 22.03.2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здій-

снюватися 28.03.2017 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення за-
гальних зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необ-
хідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт), пред-
ставникам акціонерів - довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавс-
тва, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та
документ, який посвідчує особу (паспорт). 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 09-
00 до 16-00 години,  за місцезнаходженням Товариства - 49000, м. Дніпро,
вул. Журналістів, буд 15. В день проведення загальних зборів ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення загальних зборів Товариства. Відповідальна особа за порядок
ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Товариства
Кірія О.К.

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

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.  Пропозиції
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного, прий-
маються в письмовій формі за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Журналіс-
тів, буд 15. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 0562
27-70-86.

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

Наглядова рада Товариства

Найменування показника
Звітний
період
2016 р.

Попередній
період
2015 р

Усього активів 235348 204233
Основні засоби 114045 99598
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси  57136 49819
Сумарна дебіторська заборгованість 52669 40402
Грошові кошти та їх еквіваленти 1602 1993
Нерозподілений прибуток 110688 105137
Власний капітал 138030 132002
Статутний капітал 17500 17500
Довгострокові зобов'язання 14452 12818
Поточні зобов'язання 82866 59413
Чистий прибуток (збиток) 9528 16342
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 000 000 7000000
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) 903 895

проведенням загальних зборів під час підготовки до цих зборів, звернув-
шись до Начальника відділу цінних паперів Кравченко Ігоря Володимиро-
вича за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх, кім. 10,
тел. 714-05-60 у робочі дні з 14-00 до 17-00.

Інформація щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до
проекту порядку денного зборів, розміщена на власному веб-сайті това-
риства: www.grant.kharkov.ua. 

Спостережна рада ПАТ "БАНК "ГРАНТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(відомості про винесення ухвали про санацію емітента)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
ВирОБНиЧО-ЕНЕрГЕТиЧНа КОМПаНІЯ 

«СУМиГаЗМаШ»
2. Код за ЄДРПОУ: 04542778
Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження: 40030, м.Суми, пл. Незалежностi, 15
4. Міжміський код та телефон, факс: (0542) 79-73-45
5. Електронна поштова адреса: info@sumygazmash.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: sumygazmash.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про винесення ухвали про сана-

цію підприємства
II. Текст повідомлення

Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 09.02.2017 р. у справi 

№ 5021/1878/12 вiдкрито процедуру санацiї боржника, ПАТ ВЕК «СУМИ-
ГАЗМАШ», строком на 12 мiсяцiв. Керуючим санацiєю боржника призначе-
но чинного керiвника — генерального директора Садикова В. В. 
(пл. Незалежностi, 15, м. Суми, 40030). Розпорядником майна у процедурi 
санацiї призначено арбiтражного керуючого Чупруна Є. В. (свiдоцтво вiд 
06.03.2013р. № 424).

Зобов`язано керуючого санацiєю до 09.05.2017 р. розробити план 
санацiї боржника, надати його для ознайомлення усiм кредиторам, пого-
джений план санацiї, разом з протоколом кредиторiв, до 09.06.2017 р. по-
дати на затвердження до господарського суду.

Повний текст ухвали складено 13.02.2017 р. (ухвалу отримано наручно 
представником боржника в примiщенi суду — 14.02.2017).

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 _____________ Садиков Василь Васильович 
Генеральний директор,  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

М.П.                                       15.02.2017
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(Код ЄДРПОУ 03567303, місцезнаходження: 22400, Вінницька область, 
Калинівський район,

місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, адреса веб-сайту, на якому 
розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту 

порядку денного, http://www.03567303.pat.ua, ел.поштова скринька — 
par@03567303.pat.ua; тел.(04333) 2-13-67).

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 24 березня 

2017 року о 14.00 год.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 22400, Вінницька 

область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежнос-
ті, 46, адмінбудинок, 2-й поверх, актова зала.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загаль-
них зборах акціонерів Товариства: з 13.00до 13.50 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах — на 24 годину 20 березня 2017 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» влас-
ник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в 
органах емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і 
голосуванні. 

Проект Порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних збо-

рів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосуван-
ня на зборах.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження 

його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової ре-
дакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: 
«Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «По-
ложення про Ревізійну комісію», «Положення про виконавчий орган».

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради.

12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повно-
важень.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встанов-

лення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-

нами Наглядової ради.
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

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

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, 
робочий час за адресою товариства: Вінницька область, Калинівський ра-
йон, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, бухгалтерія, а в день зборів 
за місцем їх проведення. 

Відповідальний — Ящишин Василь Володимирович, тел.(04333) 2-13-67.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 5666 3919
Основні засоби 1064 964

Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Одесбудматеріали»

код за ЄДРПОУ 00293686, місцезнаходження згідно з реєстраційними до-
кументами: 65041 м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на 29 березня 
2017 року об 10.00. за місцезнаходженням товариства: 65041 м. Одеса 
вул. Шкодова гора, 3 (адмінкорпус, другий поверх, актова зала № 1).

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем 
проведення зборів з 9.00 до 9.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у зборах, складеному станом на 24.00 23 березня 2017 року у 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що 
посвідчує особу акціонера або його представника, представникам 
акціонерів-додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвід-
чує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законо-
давства України.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

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

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

рядку проведення зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту генерального директора за 2016 р. та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту генерального директора
5. Розгляд звіту наглядової ради за 2016 р. та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту наглядової ради
6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2016 р. та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
7. Затвердження річного звіту за 2016 р.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р, затвердження роз-

міру річних дивідендів.
9. Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції.
11. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо підпи-

сання статуту Товариства у новій редакції та державної реєстрації статуту.
12. Про внесення змін та доповнень до положень про загальні збори, 

наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом 
викладення їх у новій редакції.

13. Про внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управ-
ління шляхом викладення його у новій редакції.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядо-

вої ради 
15. Визначення кількісного складу наглядової ради. Обрання членів на-

глядової ради. 
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з членами наглядової ради.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати про-
ведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними 
з проектом порядку денного, за адресою: м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 ка-
бінет приймальної в понеділок, середу, п»ятницю з 10.00 до 13.00, в день 
проведення зборів — у місці їх проведення. Посадова особа товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — секретар- 
референт Проценко Катерина Антипівна. Письмові пропозиції щодо порядку 
денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (048) 706-29-27  Наглядова рада 

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

Найменування показника період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 2101 5521
Основні засоби 764 2778
Інвестиційна нерухомість 956 2295
Довгострокові фінансові інвестиції 0 -
Запаси 309 306
Сумарна дебіторська заборгованість 35 102
Грошові кошти та їх еквіваленти 36 39
Нерозподілений прибуток (збиток) (455) (449)
Власний капітал 1981 5391
Статутний капітал 175 175
Довгострокові зобов’язання 0 -
Поточні зобов’язання 60 34
Чистий прибуток (збиток) 5  6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 698960 698960
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 8

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ОДЕСБУДМаТЕрІаЛи»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КаЛиНІВСЬКЕ райОННЕ ПІДПриЄМСТВО «аГрОМаШ»
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Довгострокові фінансові інвестиції 120 120
Запаси 370 434
Сумарна дебіторська заборгованість 3240 1915
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 1
Нерозподілений прибуток 715 654
Власний капітал 1286 1157
Статутний капітал 503 503
Довгострокові зобов’язання 2880 1421
Поточні зобов’язання 1568 1341
Чистий прибуток (збиток) 61 -355

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2011840 2011840
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 9

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та 
визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор ПаТ  «Ка-
линівське рП «агромаш» В.В. Ящишин

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО 
"IВаНЧУКIВСЬКЕ 
ХЛIБОПрийМаЛЬНЕ 
ПIДПриЄМСТВО"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

33168696

3. Місцезнаходження емітента 64322 Харкiвська область, 
Iзюмський район, с. Iванчукiвка 
вул. Привокзальна, 11

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ivanchykivcrtxpp@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://ihpp.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Директор Мормiло Максим Анатолiйович (паспорт: 
серiя МН номер 950905 виданий Iзюмським МВ ГУМВС України в 
Харкiвськiй областi, 05.12.2007р.) припинено повноваження 16.02.2017р. 
на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
№1 вiд 16.02.2017р.) у зв'язку з заявою про звiльнення за згодою сторiн з 
23.02.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: з 06.06.2013 року. 

Посадова особа Директор Левенець Наталiя Анатолiївна (паспорт: 
серiя МК номер 548423 виданий Iзюмським МРВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 13.08.1997р.) обрана на посаду 16.02.2017р. рiшенням 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 16.02.2017р.) 
термiном на 5 рокiв з 24.02.2017 року. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Харкiвська 
обласна державна хлiбна iнспекцiя, державний iнспектор; Державна 
iнспекцiя сiльського господарства в Харкiвськiй областi, державний 
iнспектор сiльського господарства вiддiлу контролю якостi, 
ПрАТ  «Iванчукiвське ХПП», начальник виробничої лабораторiї.

Директор ____________ Мормiло Максим анатолiйович

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ГайСиНфарМ»

ШаНОВНий аКцІОНЕрЕ!
1.ПрАТ «Гайсинфарм» 04 квітня 2017 року о 10.00 проводить чергові за-

гальні збори акціонерів за адресою: м. Гайсин, вул.К.Маркса,67 (в приміщен-
ні аптеки №1). 2.Реєстрація акціонерів проводитиметься з 8.30 до 9.55. При 
собі мати документ, що підтверджує особу. 3.Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право брати участь у загальних зборах є 04.04.2017року. 4.Про-
ект порядку денного: 1.Обрання робочих органів зборів та затвердження 
регламенту.2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 
діяльності ПрАТ «Гайсинфарм» за 2016 рік. Прийняти рішення за наслідками 
розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової ради товариства про роботу за звітний період. 
Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Затвердження річної фінан-
сової звітності Товариства за 2016 рік. 5.Порядок використання прибутку та 
покриття збитків Товариства.5. З документами, що стосуються питань порядку 
денного акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до зборів у робочі 
дні, робочий час в приміщенні бухгалтерії Товариства, а в день проведення 
зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний – директор ПрАТ «Гайсин-
фарм» Шпак Михайло Якович. Телефон для довідок (04334)2-30-36.
6.ОСНОВНІ ПОКаЗНиКи фІНаНСОВО-ГОСПОДарСЬКОї ДІЯЛЬНЛСТІ 

ПраТ «ГайСиНфарМ»(тис.грн.)
Найменування показників Період (рік)

Звітний Попередній
Усього активів 365,5 226,4
Основні засоби 356 364,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 227,1 112,7
Сумарна дебіторська заборгованість 9,4 10,0
Грошові кошти та їх еквівалент 32,1 0,1
Нерозподілений прибуток 47,1 (146)
Власний капітал 224,1 224,1
Статутний капітал 128,3 128,3
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 51,9 148,3
Чистий прибуток(збиток) 235,5 (133,1)
Середньорічна кількість акцій 128,3 128,3
Кількість викуплених власних акцій - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

- -

Кількість працівників 11 13

7.Адреса власного веб сайту http://gaysinfarm.com.ua 
Наглядова рада ПраТ «Гайсинфарм»

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПIВДЕНТЕПЛО ЕНЕрГО МОНТаЖ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕПЛО-
ЕНЕРГО МОНТАЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 00121146
3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Пушкiнська, 27
4. Міжміський код, телефон та факс 044-499-65-55 044-499-65-57 
5. Електронна поштова адреса darvay@utem.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.utem-group.com

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента — 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО ЕНЕРГО-
МОНТАЖ» складеного станом на 15.02.2017р. та наданого Публiчним 
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» 
17.02.2017 р., повiдомляємо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 

розмiр частки акцiонера — фiзичної особи до змiни розмiру пакета акцiй 
становив 16.7647 % (170458 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та 
19,6042 % (170458 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; 

розмiр частки акцiонера — фiзичної особи пiсля змiни розмiру пакета 
акцiй становить 23,3627 % (237544 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та 
27,3197% (237544 шт. акцiй) в загальнiй 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. 
2. Найменування посади Стальний а.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.02.2017
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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код за ЄДРПОУ: 01416470, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. 
Гарматна, 6 (далі — Товариство),

повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради Публічного акціо-
нерного товариства «УКРГІДРОСПЕЦБУД» (протокол №2 від 02 лютого 
2017 року), 23 березня 2017 року о 10-00 год.00 хв. у приміщенні адмі-
ністративного корпусу за адресою: 03148 м. Київ, вул. Василя Верхо-
винця, буд.1, другий поверх, бухгалтерія, кабінет № 22, відбудуться 
чергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі — Збори), з наведеним 
нижче порядком денним:

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

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, за-

твердження регламенту зборів.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово — господар-

ської діяльності Товариства за 2016р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року.
5. Звіт та Висновки Ревізійної комісії товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 

2016р., порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивіден-
дів з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Про зміну типа та найменування з ПАТ «УКРГІДРОСПЕЦБУД» на 
ПрАТ «УКРГІДРОСПЕЦБУД».

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції, затвердження внутрішніх положень.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 17 березня 2017 року. Реєстрація акціонерів (їхніх представників) 
для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх про-
ведення. Початок реєстрації: о 09 год. 00 хв., закінчення — о 09 год. 45 хв. 

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представни-
кам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений 
представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що по-
свідчує його повноваження. 

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань 
порядку денного за адресою місцезнаходження товариства (03067, м. Київ, 
вул. Гарматна, 6, другий поверх, кабінет №. 22) до дня проведення Збо-

рів — у робочі дні з 10:00 до 16:00; у день проведення Зборів — за місцем 
їх проведення: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, буд.1 (другий по-
верх, бухгалтерія, кабінет № 22). Адреса власного веб-сайту, на якому роз-
міщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: ugsb.kiev.ua. 

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами ви-
значений Голова Правління Харів Андрій Іванович, телефон (44) 407-60-71, 
адреса: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 1 (другий поверх, бухгал-
терія, кабінет №. 22).

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть 
прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціо-
нерні товариства». 

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок 
денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів 
до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про 
акціонерні товариства». Телефон для довідок (044) 407-60-71, 456-80-16.

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

звітний попередній
Усього активів 27638 28002
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22996 24664
Довгострокові фінансові інвестиції 1058 58
Запаси 49 155
Сумарна дебіторська заборгованість 1670 1988
Грошові кошти та їх еквіваленти 127 94
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -24736 -21056
Власний капітал -387 3293
Статутний капітал 12000 12000
Довгострокові зобов’язання 14213 14213
Поточні зобов’язання 13812 10496
Чистий прибуток (збиток) -3680 -1625
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23989240 23989240
Кількість власних акцій, викуплених на протязі 
року (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 35 35
Голова Правління  Харів а.І.

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «УКрГІДрОСПЕцБУД»

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ВОЛиНЬТУриСТ»

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

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Волиньтурист»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02593659

3. Місцезнаходження емітента 43005 Волинська обл., 
мiсто Луцьк просп. Президен-
та Грушевського, будинок 33

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса емітента voluntyrist@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://volinturist.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Член правлiння Геч Володимир Гнатович (паспорт: 
серiя АС номер 083960 виданий Ковельським МРВ УМВС України у 
Волинськiй областi, 26.06.1996р.) припинено повноваження 17.02.2017р. 
на пiдставi рiшення Наглядової ради (Постанова № ПР-107-2 вiд 
17.02.2017р.) у зв'язку з заявою про звiльнення. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0,0117 % (29 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 18.01.2013 року. 

Посадова особа Член правлiння Богуцький Анатолiй Володимирович 
(паспорт: серiя АС номер 185284 виданий Турiйським РВ УМВС України у 
Волинськiй областi, 17.04.1997р.) обрано на посаду 17.02.2017р. рiшенням 
Наглядової ради (Постанова № ПР-107-2 вiд 17.02.2017р.) термiном на 
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади: Головне управлiння юстицiї у Волинськiй 
областi, начальник реєстрацiйної служби; Готель «Лiсова пiсня» — фiлiя 
ПрАТ «Волиньтурист», директор.

Голова правлiння ____________  Заяць федiр федорович

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«аТОМПрОфОЗДОрОВНицЯ»

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «атомпрофоздоровниця» 

(код ЄДРПОУ 21519858), місцезнаходження — 
м. Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, офіс 701)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуть-
ся 10 квітня 2017 року о 10.00 годин за адресою: м. Київ, вулиця Шота 
руставелі, будинок 39/41, офіс 701).

Реєстрація акціонерів відбудеться з 9.00 до 9.45 годин за місцем про-
ведення загальних зборів, згідно переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеним станом на 07 квітня 2017 року.

ПОрЯДОК ДЕННий
1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів ПрАТ «Атом-

профоздоровниця».
2. Обрання голови та секретаря зборів.
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт генерального директора Товариства за 2016 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Припинення повноважень лічильної комісії.

Акціонери можуть ознайомитись із документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів 
товариства після 9 березня 2017 року, за місцезнаходженням товари-
ства — м. Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 39/41, офіс 701 у робочі 
дні — вівторок, середа, четвер з 11 до 15 години. Особа відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний ди-
ректор Широбоков О.В.

Для реєстрації учасникам річних загальних зборів акціонерів товари-
ства при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів — до-
віреність, оформлену відповідно чинного законодавства.

Довідки за телефоном (044)246 -61 -00
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента  

ПаТ «Банк інвестицій та заощаджень»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Банк iнвестицiй та заощаджень"

2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-70-28 (044) 207-70-22
5. Електронна поштова адреса info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.bisbank.com.ua/images/
general/zinnikov.pdf

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням звасiдання Спостережної ради Публiчного акцiонерного това-

риства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол 
№15 вiд 15 лютого 2017 р. з метою пiдвищення ефективностi роботи Това-
риства затвердити з 16.02.2017 року Членом Правлiння, Фiнансовим ди-
ректором Товариства Зiннiкова Вiталiя Олександровича.

Зiннiков Вiталiй Олександрович обраний на посаду Члена Правлiння, 
Фiнансового директора до моменту його переобрання.

Протягом останнiх п'яти рокiв Зiннiков В.О. обiймав посади:
з 2006 по 2014 роки — директор департаменту фондових операцiй i 

довiрчого управлiння ПАТ «Кредитпромбанк»,
з 2014 по 2015 роки — виконавчий директор по роботi з клiєнтами 

ПАТ «Кредитпромбанк»,
з 2016 по 2017 роки — директор ТОВ «ФК «Композит-факторинг»»,
з 2017 року — радник Голови Спостережної ради ПАТ «Банк iнвестицiй 

та заощаджень».
Зiннiков Вiталiй Олександрович громадянин України, згоди на 

опублiкування паспортних даних не надавав. Не володiє часткою у статут-
ному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Омельченко О.В.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.02.16
(дата)

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО
“БаНК IНВЕСТицIй Та ЗаОщаДЖЕНЬ”

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУ-
ВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 30019775
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ Кудрявська, 26/28
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 044 4612951 +38 044 4612951

5. Електронна поштова адреса a.rogina@ugv.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.ugv.com.ua

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

II. Текст повідомлення
16.02.2017 року Загальними зборами акцiонерiв — Нацiональною  

акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» як єдиним акцiонером-

власником 100% статутного капiталу Товариства було прийнято 
рiшення №83 вiд 16.02.2017 року про надання згоди про вчинення 
знач ного правочину, а саме укладення з Нацiональною акцiонерною 
компанiєю «Нафтогаз України» додаткової угоди до договору поставки 
природного газу щодо збiльшення обсягiв поставки природного газу 
власного видобутку до 16 338 317.112 куб.м. загальною вартiстю 
65 196 310 862,77 грн., крiм того ПДВ — 13 039 262 172,55 грн., що 
разом становить 78 235 573 035,32 грн. Ринкова вартiсть майна, що є 
предметом договору, становить 78 235 573 035,32 грн. Вартiсть активiв 
Товариства згiдно з даними неаудiйованої фiнансової звiтностi Това-
риства станом на 31.12.2016 року 92 826 663 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом договору, до вартостi активiв 
Товариства становить 84,28%. 

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 Прохоренко Олег Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.02.17
(дата)

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО “УКрГаЗВиДОБУВаННЯ”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

« Галичфарм»
2. Код за ЄДРПОУ: 05800293
3. Місцезнаходження: 79024 м.Львів , вул.Опришківська , 6/8
4. Міжміський код, телефон та факс: 032-294-99-50, 032-294-99-50
5. Електронна поштова адреса: Oksana.Skibinska@arterium.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.galychpharm.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення значних правочи-
нів

ІІ. Текст Повідомлення 
17.02.2017 року Наглядовою радою ПАТ «Галичфарм»(далі по 

тексту-»Товариство») прийнято рішення (Протоколом №6 від 
17.02.2017 року) про надання згоди на вчинення значного правочину , 
а саме : укладення Додаткової угоди №1/02/2017 від 17.02.17р. До-
даткова угода змінює суму Договору №ГФ/1-2017 від 30.12.2016року в 

сторону збільшення та зміни терміну дії договору . Правочин укладе-
ний з Корпорацією « Артеріум» м. Київ . вул. Саксаганського , 139 код 
ЄДРПОУ (33406813 ). Сума коштів , що є предметом правочину стано-
вить 310 000,0 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 1 617 463,0 тис.грн 
(31.12.16р)

Співвідношення ринкової вартості коштів , що є предметом право-
чину , до вартості активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності становить 19,17%.

Інформація про укладання Договору купівлі-продажу №ГФ/1-2017 
від 30.12.2016року не розкривалась , оскільки сума контракту не пере-
вищувала 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності на 31.12.15р. 

Істотні умови правочину : предмет правочину — реалізація лікар-
ських засобів , термін оплати — 60 к.д., ціна лікарських засобів вста-
новлюється на підставі прайс — листа на день відвантаження та з 
врахуванням знижок . 

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

2. Директор виконавчий  Блонський О.В.
20.02.2017

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ГаЛиЧфарМ»
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НКцПфр запропонувала зміни до 
нормативно-правих актів щодо 

провадження депозитарної діяльності
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) на засіданні, яке відбулось 16 лютого 
2017 року, схвалила проект рішення щодо внесення змін 
до Положення про провадження депозитарної діяльнос-
ті. Цими змінами, зокрема, пропонується наступне.

З метою зменшення переліку документів, які необхідно 
подавати для відкриття рахунка в цінних паперах, проек-
том передбачено запровадження норми щодо можливос-
ті надання юридичними особами — резидентами замість 
копії установчого документа, інформації про діючий код 
для доступу до результатів надання адміністративних по-
слуг та створення електронних копій документів.

Також пропонується врегулювати порядок оформлен-
ня довіреності від фізичної або юридичної особи, яка 
підтверджує повноваження представника такої особи, та 
формування анкети рахунка в цінних паперах, анкети ке-
руючого/розпорядника рахунком в цінних паперах в 
електронному вигляді.

Окрім цього, Комісія схвалила зміни до Порядку при-
пинення провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку — депозитарної діяльності, яким передбача-
ється уточнити визначення терміну «дата припинення 
діяльності» в частині встановлення заборони з цієї дати 
проведення Центральним депозитарієм облікових опе-
рацій за рахунком у цінних паперах депозитарної устано-
ви, що припиняє депозитарну діяльність.

Крім того, з метою захисту прав інвесторів пропону-
ється встановити норму щодо припинення Центральним 
депозитарієм виконання облікових операцій за рахунком 
депозитарної установи, що припиняє депозитарну діяль-
ність, у випадку неотримання від неї протягом установ-
леного строку копії баз даних станом на кінець операцій-
ного дня, що передує даті початку припинення діяльності, 
на строк до моменту отримання цієї копії баз даних.

Документом також передбачається внесення змін 
щодо отримання згоди заставоутримувача стосовно де-
позитарної установи, яка в подальшому забезпечить об-
лік обтяжених зобов'язаннями цінних паперів власника, 
які зберігались в уповноваженого на зберігання, та дій 
Центрального депозитарію цінних паперів у випадку не 
укладання емітентом договору з новою депозитарною 
установою щодо обслуговування дематеріалізованих 
цінних паперів.

Проекти рішень опубліковані на офіційному веб-сайті 
НКЦПФР в розділі «Проекти регуляторних актів»  
http://nssmc.gov.ua/law/projects для ознайомлення з ним 
учасників ринку і надання своїх пропозицій та зауважень.

Минфин объявил конкурс на привлечение 
финансового советника для размещения 

евробондов
Министерство финансов Украины объявило конкурс 

на привлечение финансового советника по вопросам 
управления государственным долгом и осуществлением 
государственных внешних заимствований.

Соответствующее объявление размещено на веб-
сайте ведомства в понедельник.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 фев-
раля включительно.

Потенциальные претенденты должны подать предло-
жения по предоставлению соответствующих услуг, в том 
числе, информацию об опыте за последние 10 лет, вклю-
чая для государств, которые сотрудничают в рамках про-
грамм Международного валютного фонда; об участии в 
размещении суверенных облигаций на международных 
рынках капитала за последние 10 лет; о сделках/владе-
нии внешними обязательствами Украины за последние 
пять лет; об опыте работы в странах Восточной Европы 
и в странах СНГ, в том числе в Украине; об ориентиро-
вочной стоимости и предлагаемом перечне услуг.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины во время 
заседания 8 февраля поручил Министерству финансов 
предпринять меры по привлечению финансового совет-
ника для выхода Украины на внешний рынок капитала.

Ранее, министр финансов Александр Данилюк во время 
пресс-конференции 6 февраля подтвердил планы Украины 
по выходу на внешний рынок заимствований в 2017 году.

Глава Минфина предположил, что сумма заимствова-
ния составит $500 млн. В то же время он отметил, что 
окончательного решения по этому вопросу нет.

Украина в 2014-2016 годах ежегодно размещала на 
рынке пятилетние еврооблигации под гарантии США 
объемом по $1 млрд каждый, ставка продажи в 2016 году 
составила 1,471%. На общих рыночных условиях страна 
последний раз размещала евробонды в апреле 
2013 года: были проданы 10-летние долларовые евроо-
блигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых.

Согласно программе управления госдолгом на 
2017 год, утвержденной Минфином 31 января, предпо-
лагается, что заимствования на внутреннем рынке со-
ставят 103,907 млрд грн, или 54,5% общего объема за-
имствований, на внешних рынках — 86,89 млрд грн, или 
45,5%, в том числе в спецфонд от международных 
финансовых организаций — 16 млрд грн.

Минфин прогнозирует, что за 2017 год доля государ-
ственного внешнего долга в общей сумме госдолга со-
ставит 66,3%.

Доллар стабилен в паре с евро,  
иена дешевеет на ожиданиях повышения 

ставок в СШа
Курс американского доллара в понедельник стабилен 

по отношению к евро, но растет относительно японской 
иены и ряда других мировых валют, поскольку руководи-
тели Федеральной резервной системы (ФРС) продолжа-
ют говорить о скором повышении процентных ставок в 
США, пишет The Wall Street Journal.

На конференции в Сингапуре председатель Федераль-
ного резервного банка Кливленда Лоретта Местер в по-
недельник утром говорила о стабильном росте экономики 
США, утверждая, что повышение процентных ставок 
ФРС не отстает от экономической действительности.

Евро к 9:22 МСК стоил $1,0620 по сравнению $1,0627 
на конец прошлой недели.

Курс единой европейской валюты поднялся до 
120,14 иены по сравнению со 119,82 иены в прошлую 
пятницу. Стоимость доллара увеличилась до 113,61 иены 
со 112,75 иены по итогам предыдущей торговой сессии.
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Долларовый индекс ICE почти не меняется в поне-
дельник, ранее в этом месяце он рос в течение 10 сес-
сий подряд.

В понедельник банки и финансовые рынки США будут 
закрыты в связи с празднованием Дня президентов, 
поэтому объемы торгов на Forex, скорее всего, будут 
меньше обычного.

Возможности укрепления евро ограничены из-за опа-
сений связанных с предстоящими президентскими 
выборами во Франции.

Южнокорейская вона оказалась лучшим инструментом 
на рынке азиатских валютных активов, позволяющим от-
следить реакцию региона на действия и заявления пре-
зидента США Дональда Трампа, сообщает агентство 
Blooomberg. Волатильность воны за последние 12 меся-

цев равнялась 11% — больше, чем у любой другой валюты 
развивающихся стран Азии, при этом ее рост к доллару с 
начала 2017 года был самым значительным — 5,3%.

«Вона крайне чувствительна к политической неопре-
деленности в США, особенно сейчас, в ожидании, что в 
предстоящие недели Трамп объявит об изменениях в 
фискальной политике», — заявил рыночный аналитик 
Swissquote Bank SA Янн Квеленн.

Вместе с тем вона устойчива перед лицом внутрико-
рейских скандалов, включая импичмент президента и 
расследование в отношении крупнейшей компании 
страны Samsung Electronics.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АЙПЕК 8
2. ПРАТ АМВ 4
3. ПРАТ АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 24
4. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 25
5. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 14
6. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 10
7. ПРАТ БІОТОП 9
8. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД «СПЕЦЛІСМАШ» 16
9. ПАТ БОРЩІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 18

10. ПРАТ БУРГУНСЬКЕ 17
11. ПАТ ВИРОБНИЧО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СУМИГАЗМАШ» 21
12. ПРАТ ВОЛИНЬТУРИСТ 24
13. ПРАТ ГАЙСИНФАРМ 23
14. ПАТ ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ 7
15. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 25
16. ПРАТ  ДРАБІВСЬКЕ 12
17. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ 17
18. ПРАТ ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 23
19. ПАТ КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 22
20. ПАТ КИЇВЗООВЕТПОСТАЧ 8
21. ПАТ КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» 21
22. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН 4
23. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 14
24. ПАТ ЛУЦЬКИЙ ПИВЗАВОД 16
25. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ  

«ЛЬВІВ-РЕСТАВРАЦІЯ»
8

26. ПАТ МАР’ЯНІВСЬКЕ 20
27. ПАТ МЕБЛІ 13
28. ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 7
29. ПАТ МОТОР СІЧ 11
30. ПАТ ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ 22
31. ПАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 23
32. ПАТ ПОЛТАВАХОЛОД 11
33. ПРАТ РЕНОМЕ 18
34. ПРАТ СИСТЕМ СОЛЮШИНС 9
35. ПРАТ СТАФЕД 8
36. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» 5
37. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА» 5
38. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА» 13
39. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 20
40. ПАТ ТКШЗ 17
41. ПАТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 25
42. ПАТ УКРГІДРОСПЕЦБУД 24
43. ПРАТ УКРЕНЕРГОЗБУТ 12
44. ПАТ УКРСОЦБАНК 6
45. ПРАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ 15
46. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 16
47. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 19
48. ПАТ ХЗКПУ «ПРИГМА-ПРЕС» 10
49. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНО-УКРАЇНСЬКЕ ВИРОБНИЧО-КОМПЛЕКТОВОЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» 19
50. ПАТ ЧОРНОМОР 16
51. ПРАТ ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 13
52. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР 15
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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 № 17035
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
20.02.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


