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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

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

1. Щодо погодження набуття істотної участі ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ЄВРОФОРМАТ ППМ» у професійному учаснику фондового ринку ПрАТ «КУА 
«СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

прийнято рішення

2. Щодо погодження набуття істотної участі Ткаченком С.Г. у професійному учаснику фондо-
вого ринку ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

прийнято рішення

3. Про надання письмового погодження щодо набуття спільної прямої істотної участі Товкачу 
А.В. та Товкач В.А. у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС» (код 
ЄДРПОУ 25395301)

прийнято рішення

4. Про затвердження Змін до Плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

прийнято рішення

5. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку на 2017 рік та Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

6. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про внесення змін до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтин-
гової оцінки за Національною рейтинговою шкалою» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для 

оприлюднення)
7. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноваже-
них рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтинго-
вих агентств» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для 

оприлюднення)

8. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства «Діа-
мантбанк»

прийнято рішення

9. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» 

прийнято рішення
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Публічне акціонерне товариство «Продцентр» (код за ЄДРПОУ 
01549863), місцезнаходження 10029, м. Житомир, вул. Котовського, буд.61 
(надалі за текстом — Товариство) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів (надалі за текстом — загальні збори), які призна-
чені на 26 квітня 2017 року за адресою: м. Житомир, вулиця Котовського 
(вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі 
орендованого приміщення ТОВ «Люцина». Початок загальних зборів о 
10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за 
місцем проведення зборів з 09 год.00 хв. до 09 год. 50 хв. 26 квітня 2017  року. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, склада-
ється на 24 годину 20 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішен-
ня про припинення їх повноважень.

2. Обрання головуючого загальними зборами та секретаря загальних 
зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акці-
онерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання та бюлетенів для кумулятивного голосування.

4. Затвердження звіту виконавчого органу (директора) Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 
роки та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 
2015-2016 роки.

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2015-2016 роки.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2015-2016 
роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства 
за 2015-2016 роки.

7. Затвердження річних звітів Товариства за 2015-2016 роки.
8. Доповідь представника незалежної аудиторської компанії по висно-

вкам матеріалів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2015-2016 роках.
11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладен-

ня його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Стату-
ту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі 
дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

12. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Това-
риства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Реві-
зора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, 
Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів На-
глядової ради Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про 

затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з головою і 
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з чле-
нами Наглядової ради.

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Обрання Ревізора Товариства.
18. Про затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з 

Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізо-
ром Товариства.

19. Обрання директора Товариства.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно при собі мати: доку-

мент, що посвідчує особу учасника; для представника учасника — документ, 

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ПРОдЦеНТР»

іНФОРМаЦійНі ПОВідОМЛеННя 
Та НОВиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т. в. о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 року №1843, на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354, із змінами та доповненнями, відпо-
відно до документів, наданих ПаТ «Камінь-Каширський 
льонозавод», код за ЄДРПОУ: 05517417, 44500, Волин-
ська обл., м. Камінь-Каширський, вул. 1 Травня, на зупи-
нення обігу акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного 
товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «Камінь-Каширський 
льонозавод» — розпорядження № 69-КФ-З від 15 бе-
резня 2017 року.

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

«17» березня 2017 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-

ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за №2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих 
документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«АСТА-КАПІТАЛ» для виключення відомостей про Пайо-
вий венчурний недиверсифікований закритий інвестицій-
ний фонд «ЦЕНТРУМ», реєстраційний код за Реєстром: 
23300333, з Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасовано 
реєстрацію регламенту Пайового венчурного неди-
версифікованого закритого інвестиційного фонду 
«ЦеНТРуМ» ТОВаРисТВа З ОбМеЖеНОЮ ВідПОВі-
даЛЬНісТЮ «КОМПаНія З уПРаВЛіННя аКТиВаМи 
«асТа-КаПіТаЛ», зареєстрованого 26.08.2015 року. 
Анульовано свідоцтво про внесення відомостей про Па-
йовий венчурний недиверсифікований закритий інвести-
ційний фонд «ЦЕНТРУМ», реєстраційний код за Реє-
стром: 23300333, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» до Єдиного державного реє-
стру інститутів спільного інвестування від 26.08.2015 року 
№ 00333, видане Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку — розпорядження № 0295-іс 
від 15 березня 2017 року.

15.03.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства України. Від дати надіслання повідомлення про проведення за-
гальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, 
вул. Котовського (вул. Грушевського), буд. 61, в кабінеті головного бухгалтера 
(кабінет №10) на підставі наданого акціонером відповідного запиту. Особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — головний 
бухгалтер Трохимчук В.В. Телефон для довідок (0412 36-22-30). Адреса влас-
ного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного: www.prodcentr.ho.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, тис.грн.

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік 2014 рік

Усього активів 2082 2382 2439
Основні засоби 517 403 445

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0
Запаси 13 129 119
Сумарна дебіторська заборгованість 136 483 376
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 4 105
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 489 546 609
Власний капітал 1423 1480 1543
Статутний капітал 934 934 934
Довгострокові зобов’язання 0 0 0
Поточні зобов’язання 659 902 896
Чистий прибуток (збиток) -47 -61 -273
Середньорічна кількість акцій, шт. 3737492 3737492 3737492
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду, шт.

0 0 0

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

0 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

16 24 25

до уваги акціонерів ПраТ «авто техсервіс»!
Приватне акціонерне товариство «Авто техсервіс» (код ЄДРПОУ 

19294955, місцезнаходження: 54008, Україна, Миколаївська обл., м. Мико-
лаїв, вул. Комсомольська, 99) (далі — Товариство) повідомляє, що чергові 
річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 21 квітня 2017 року 
об 11.00 за адресою: 54008, україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 
вул. Комсомольська, 99, актовий зал.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
6. Про прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії. Про за-

твердження висновку Ревізійної комісії.
7. Про попереднє схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або 

укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (Про затвер-

дження балансу Товариства за 2016 рік).
9. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та порядок 

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

Найменування показника Період Звітний/Попередній. Усього активів 
1382,4/1380,5; Основні засоби 1347,2/1359,4; Довгострокові фінансові інвести-
ції -/-; Запаси -/-; Сумарна дебіторська заборгованість 35,0 /20,9; Грошові кошти 

та їх еквіваленти — /-; Нерозподілений прибуток -814,3/-783,1; Власний капітал 
723,4/754,6; Статутний капітал 21,0/21,0; Довгострокові зобов’язання -/-; Поточ-
ні зобов’язання 659,0/625,9; Чистий прибуток (збиток) -31,2/-36,4; Середньо-
річна кількість акцій (шт.) 210000/210000; Кількість власних акцій, викуплена 
протягом періоду (шт.) -/-; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4/5. 

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо Порядку денного Зборів 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://19294955.smida.gov.ua Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі 
у зборах, відбуватиметься з 10.30 до 11.00 за місцем проведення чергових 
річних загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах акціонерам — фізич-
ним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (пас-
порт). Представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу та доку-
мент, що підтверджує повноваження представника, оформлений в порядку, 
встановленому чинним законодавством України. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 17 квітня 2017 
року (24 година).Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами та проек-
тами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рі-
шень з питань, які виносяться на голосування на річних Загальних зборах 
акціонерів Товариства, в робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: 54008, 
Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Комсомольська,99, Кабінет 
дирекциї. Відповідальна особа — Керівник групи по роботі з акціонерами 
Дерега Інна Едуардівна, тел. (093) 4273686. Наглядова рада Товариства

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «аВТО ТехсеРВіс»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «Рбу-56» 
(код за ЄДРПОУ 00215798). Місцезнаходження — м. Київ, вул. Пугачова, 
17, кв.6. Телефон (факс) — (044)464-99-98. Електронна поштова адреса — 
rsu56@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — http://00215798.
smida.gov.ua. Вид особливої інформації — відомості про прийняття рішен-
ня про виплату дивідендів

2. Текст повідомлення

Рішення про виплату дивідендів прийнято загальними зборами акціонерів 
14.03.17р. Розмір дивідендів — 50989,9 грн. Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів — 20.06.2017 р. Строк виплати диві-
дендів — з 26.06.2017 р. по 14.09.2017 р. Дивіденди виплачуються безпосе-
редньо акціонерам шляхом виплати всієї суми дивідендів в повному обсязі.

3. Підпис
Генеральний директор Кедик І.В. підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством, 14.03.17 р.

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиВаТНе аКЦIОНеРНе 

ТОВаРисТВО «сТРий-
сЬКа шВейНа ФабРиКа 
«сТРIТеКс»

2. Код за ЄДРПОУ 05468127
3. Місцезнаходження 82400, Стрий, Новакiвського 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0324552104 0324552104
5. Електронна поштова адреса vk@stritex.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

WWW.STRITEX.COM.UA

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

II. Текст повідомлення
13.03.2017 ПрАТ «Стрийська швейна фабрика «Стрiтекс» було отрима-

но перелiк акцiонерiв, яким надсилатимуться письмовi повiдомлення про 
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства станом на 
03.03.2017р, згiдно з яким було змiнено кулькiсть акцiй у власника «фiзична 
особа», якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. У власника 
акцiй «фiзична особа» було 847306 штук простих iменних акцiй, що скла-
дає 18,2471 вiдсотка вiд загальної кiлькостi акцiй та загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй; стало 849970 штук простих iменних акцiй, що складає 
18,304476 вiдсотка вiд загальної кiлькостi акцiй та загальної кiлькостi голо-
суючих 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 Коколюс ярослав Володимиро-

вич
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.03.2017



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 16 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

ПОВідОМЛеННя про проведення загальних зборів акціонерів Пу-
блічного акціонерного товариства «КиЇВПРОеКТ» (код за ЄДРПОУ 
04012780) (далі — Товариство). 

шановний акціонере!
19 квітня 2017 року о 10-00 год. відбудуться чергові (річні) загальні 

збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КиЇВПРОеКТ» 
за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-
22 (2-й поверх, актовий зал ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»). Реєстрація акціонерів 
для участі у загальних зборах проводиться з 09 год. 30 хв. до 11 год. 
45 хв. «19» квітня 2017 року в приміщенні ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за адре-
сою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 (2-й поверх, 
актовий зал ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»). Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах Товариства відповідно до вимог ст. 34 Закону 
України «Про акціонерні товариства» складається станом на 24 годину 
12 квітня 2017 року. 

Порядок денний: Про обрання Лічильної комісії. 2. Про обрання Голо-
ви та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВПРОЕКТ». 3.Про 
затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.4. Про схва-
лення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлете-
нів для голосування на загальних зборах.5. Про прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік. 6. Про прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.  
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 
2016 рік. 8. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності 
Товариства за 2016 рік. 9. Про розподіл прибутку/покриття збитків Товари-
ства за 2016 рік. 10. Про дострокове припинення повноважень членів На-
глядової ради Товариства. 11. Про обрання членів Наглядової ради Това-
риства. 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради То-
вариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради. 13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-
ства. 14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на під-
писання Статуту в новій редакції. 15. Внесення змін та доповнень, визнання 
такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства. 16. Попе-
реднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів 
акціонерів:

По першому питанню: Обрати членами Лічильної комісії: Приймак Світ-
лану Василівну, Орел Руслану Віталіївну, Князєва Юрія Віталійовича. По 
другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Гладуняка 
Романа Миколайовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів — Глов'юк 
Тетяну Тимофіївну. По третьому питанню: Затвердити наступний регламент 
роботи зборів: — для доповіді з питань порядку денного — до 10 хв. — для 
виступів при обговоренні — до 3 хв.Голосування на загальних зборах акці-
онерів проводиться з розрахунку одна акція — один голос, крім кумулятив-
ного голосування за принципом відповідно до чинного законодавства, з 
використанням бюлетенів для голосування. По четвертому питанню: За-
твердити рішення Наглядової ради Товариства № 22/1 від 27.02.2017 року 
про порядок засвідчення бюлетенів. По п’ятому питанню: Затвердити звіт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рік. По шостому питанню: Затвердити 
звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік. По сьомому питанню: За-
твердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. По 
восьмому питанню: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. По 
дев’ятому питанню: Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства звіт-
ного року наступним чином: чистий прибуток Товариства в сумі 193 тис.грн. 
залишити в розпорядженні Товариства. По десятому питанню: Припинити 
повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Добрової Світ-
лани Костянтинівни; Попова Олександра Євгенійовича;Луценка Ігоря 
Миколайовича;Капшука Андрія Володимировича;Клименка Євгена Григо-
ровича. По дванадцятому питанню: Затвердити наступні умови цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради:

1. Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються 
законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом Украї-
ни, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. 
Цей договір не є трудовим договором.

Товариство має право:- розірвати цей договір на підставах та в порядку, 
встановлених законодавством України.- вимагати від Члена Наглядової 
ради належного виконання обов’язків посадової особи;Товариство 
зобов’язано: — забезпечити Члену Наглядової ради умови, необхідні для 
належного виконання своїх обов’язків;- уважно ставитися до потреб і за-
питів Члена Наглядової ради;- виконувати інші обов’язки, передбачені за-
коном України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, 
Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та цим договором. 
Член Наглядової ради зобов’язаний:- діяти в інтересах Товариства, добро-
совісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;- чесно, своєчас-
но і сумлінно виконувати обов’язки, покладені на нього законом України 
«Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Това-

риства, Положенням про Наглядову раду;- дбайливо ставитися до майна 
Товариства;- не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформа-
цію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової 
ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використо-
вувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;- особисто виконувати 
обов’язки, покладені на нього як Члена Наглядової ради Статутом та По-
ложенням про Наглядову раду Товариства, та чинним законодавством;- ви-
конувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Ста-
тутом Товариства, Положенням про Наглядову раду.

Член Наглядової ради має право:- отримувати повну, достовірну та сво-
єчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функ-
цій;- ініціювати скликання Наглядової ради;- інші права, передбачені чинним 
законодавством України. Члени Наглядової ради:- несуть цивільно-правову 
відповідальність перед Товариством солідарно за збитки, завдані Товари-
ству діями (бездіяльністю) Наглядової ради; — акціонери та член Наглядо-
вої ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за 
відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової 
ради.Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсні з моменту 
його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір 
з Членом Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами і діє до припинення повноважень Члена Наглядової 
ради відповідно до чинного законодавства України. 2. Встановити, що Член 
Наглядової ради Товариства виконує свої функції та обов’язки на безоплат-
ній основі, а отже, цивільно-правовий договір, який укладається з Членом 
Наглядової ради Товариства, є безоплатним. 3. Обрати та уповноважити 
Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові до-
говори з Членами Наглядової ради.По тринадцятому питанню: Припинити 
повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: 

Вербіної Тетяни Вікторівни;Галкіної Зої Михайлівни;Нікшича Олексан-
дра Аркадійовича. По чотирнадцятому питанню: Внести зміни та доповне-
ння до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в 
новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут То-
вариства в новій редакції від імені Товариства.Доручити Директору Товари-
ства здійснити всі необхідні юридичні дії з питань реєстрації Статуту Това-
риства у встановленому законодавством порядку. По п’ятнадцятому 
питанню: Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду 
Товариства та затвердити його в новій редакції. Визнати таким, що втрати-
ло чинність, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного то-
вариства «КИЇВПРОЕКТ».

По шістнадцятому питанню: Попередньо надати згоду на вчинення То-
вариством наступних значних правочинів:

1. Направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори по-
зики, кредитні договори тощо) граничною сукупною вартістю до 250 000 000 
(Двісті п’ятдесят мільйонів) гривень.2.Правочини по забезпеченню вико-
нання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори 
застави, поруки, іпотеки, тощо) граничною сукупною вартістю до 500 000 000 
(П’ятсот мільйонів) гривень. Уповноважити Директора Товариства протя-
гом одного року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі 
необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених 
правочинів з правом передоручення за умови одержання дозволу від На-
глядової ради Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; уповноважені осо-
би — паспорт або інший документ, що посвідчує особу та доручення, 
оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного в електронній формі, попередньо 
подавши письмову заявку за місцезнаходженням Товариства (01030, 
м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22 (приймальня директора) у 
робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.; в день 
проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення до початку за-
гальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — перший заступник директора Єгорова Світла-
на Іванівна. Довідки за тел. +38 (044) 234-05-20; та на власному веб-сайті 
Товариства www.kyivproekt.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності Публічно-
го акціонерного товариства «КиЇВПРОеКТ» за 2016 р. (тис. грн.) Усього 
активів 65495 (65384), Основні засоби (залишкова вартість)15343 (15689), 
Довгострокові фінансові інвестиції 24550 (25279), Запаси 711 (579), Сумар-
на дебіторська заборгованість 16188 (18350), Грошові кошти та їх еквіва-
ленти 1070 (1761), Нерозподілений прибуток 32212 (1022), Власний капі-
тал 60987 (60794), Статутний капітал 12215 (12215), Довгострокові 
зобов’язання 0 (0), Поточні зобов»язання 4508 (4590), Чистий прибуток 193 
(-88), Середньорічна кількість акцій (шт.) 6107456 (6107456), Кількість влас-
них акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 (0), Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 (0), Чисельність пра-
цівників на кінець періоду (осіб) 66 (65)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
Голова Наглядової ради ПаТ «КиЇВПРОеКТ» 

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «КиЇВПРОеКТ»
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 ПОВідОМЛеННя
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВа-

РисТВО «КОНОТОПсЬКий хЛібОКОМбіНаТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00379614
3. Місцезнаходження: 41600, сумська обл., м. Конотоп, вулиця 

Генерала Тхора, 104
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05447) 2-53-07, 

6-11-90
5. Електронна поштова адреса: hleb@khk.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http:// khk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

іі. Текст повідомлення
1. У відповідності до протоколу наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства «Конотопський хлібокомбінат» (надалі — То-
вариство) від 14.03.2017 року №3, прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення Товариством значного правочину (надалi — правочин), 
а саме на укладення Договору на постачання природного газу №73/03-
17-ПГ від 14.03.2017 року з ТОВ «Систем Активс» на загальну вартість 
2 776 тис.грн. 

Предмет правочину: природний газ.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, ви-

значена вiдповiдно до законодавства, складає: 2 776 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi складає: 7 268 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-

том правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 38,19%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочи-
ну не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, 
вiдсутнi.

Додаткова інформація: річними загальними зборами акціонерів То-
вариства від 22.03.2016 року, протокол №1, попередньо схвалено вчи-
нення Товариством значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсо-
тків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одно-
го року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 
60 000 тис.грн., предметом (характером) яких, зокрема є:

- реалізація виробленої продукції;
- придбання сировини та енергоносіїв;
- послуги по переробці давальницької сировини.
Крім того, вищезазначеними загальними зборами акціонерів Това-

риства надано наглядовій раді Товариства повноваження без отри-
мання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства 
приймати рішення про надання згоди на вчинення та погодження умов 
попередньо схвалених загальними зборами акціонерів Товариства 
значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гра-
нична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 60 000 тис.грн., 
з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись 
Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття зазна-
ченого рішення.

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

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

2. Голова правління  ____________  В.Ф. Повидиш
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  14.03.2017 року
  (дата)

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО
«КОНОТОПсЬКий хЛібОКОМбіНаТ»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 30674235)

У відповідності до повноважень, наданих законодавством та Статутом 
ПрАТ «Укртранслізинг» (далі — Товариство) Наглядова рада повідомляє 
про необхідність скликання річних Загальних зборів акціонерів.

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о 10:00 
за адресою ПрАТ «Укртранслізинг»: м. Київ, вул. Євгена Коноваль-
ця,  буд. 32-г, офіс 8.

Реєстрація акціонерів почнеться о 09:30 і закінчиться о 09:50.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде 

сформовано станом на 24 год. 14 квітня 2017 р. Публічним акціонерним 
товариством «Національний депозитарій України».

Проект порядку денного річних Загальних зборів:
Про обрання лічильної комісії.1. 
Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товари-2. 

ства.
Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.3. 
Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.4. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 5. 

ради Товариства за 2016 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого 6. 

органу Товариства за 2016 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-7. 

сії Товариства за 2016 рік.
Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.8. 
Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.9. 

Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати. 10. 
Про уповноваження особи на здійснення персональних повідо-11. 

млень акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рі-
шення.

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

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Київ, вул. Єв-
гена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8. В день проведення річних Загальних 

зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведен-
ня річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «Укртранс-
лізинг», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або 
його уповноважений представник за відповідною довіреністю має зверну-
тися за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8, із пись-
мовою заявою на ім’я Товариства.

Для участі у Загальних зборах кожному акціонеру треба мати при собі 
документи, що посвідчують його особу. Представникам акціонерів треба 
також мати при собі документ, що підтверджує його повноваження.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2 587 643 2 551 789
Основні засоби 874 841 609 529
Довгострокові фінансові інвестиції 39 39
Запаси 992 36
Сумарна дебіторська заборгованість 1 579 773 1 851 404
Грошові кошти та їх еквіваленти 43 935 38 514
Нерозподілений прибуток (177 810) (177 993)
Власний капітал 1 596 875 1 377 122
Статутний капітал 1 321 601 1 321 601
Довгострокові зобов'язання 253 704 447 182
Поточні зобов'язання 736 175 726 963
Чистий прибуток (збиток) (25 329) (21 256)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  13 216 010 13 216 010
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22  14

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюле-
тені «Відомості НКЦПФР» №51 (2556) від 16.03.2017 року.

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ЛіЗиНГОВа КОМПаНія «уКРТРаНсЛіЗиНГ»
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ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ОбЛас-
Не будіВеЛЬНО-РеМОНТНе уПРаВЛіННя «ПОЛТа-
ВаОбЛбудРеМсеРВіс» , місцезнаходження: 36008, м. Полтава, 
вул.  Гаражна 7, повідомляє про проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 18 квітня 2017 р. о 13-00 годині за адресою:  
м. Полтава, вул. Гаражна, 7, іі поверх, кімната 12.

Реєстрація учасників зборів 18 квітня 2017 р. з 12-00 до 12-45 години за 
адресою проведення загальних зборів за пред’явленням документа, що посвід-
чує особу, а представникам акціонерів додатково — довіреність на право участі 
та голосування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства. 

Проект порядку денного :
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту 

проведення загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Звіт генерального директора Товариства про фінансово-господарську 

діяльність Товариства за 2016 рік.
5. Звіт та висновки РевізораТовариства за 2016 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та 

порядку розподілу прибутку.
8. Затвердження Статуту Товариства в новый редакції.
9. Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову 

раду, Ревізора, Виконавчий орган.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договору, що укладається з членами Наглядової 

ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання 
від імені Товариства договору з членами Наглядової ради Товариства.

13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Про обрання Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов договору, що укладається з ревізором Товари-

ства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені 
Товариства договору з Ревізором Товариства.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством, та надання повноважень посадовим особам на укладання 
таких правочинів.

17. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів ак-
ціонерів, щодо яких є зацікавленість.

Основні показники фінансово — господарської діяльності 
підприємства , тис. грн. 

Найменування показника Період
Попередній 

2015р.
Звітний 
2016р.

Усього активів 4442,5 4357,1
Залишкова вартість основних засобів 3786,3 3672,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 64,1 2,2
Сумарна дебіторська заборгованість 392,6 259,6
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - 80,5 - 71,3
Власний капітал 4295,6 4304,8
Статутний капітал 2667,1 2667,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 146,9 52,3
Чистий прибуток (збиток) 22,0 9,2
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 2222600 2222600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду , шт

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

8 18

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з мате-
ріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адре-
сою: 36008, м. Полтава, вул. Гаражна 7, кімната Б — ІІІ- 7 в робочі дні що-
денно з 10.00 до 16.00 у головного бухгалтера товариства Кушніренко Т.В. 
Довідки за тел. Емітент — (0532 ) 59-28-55; 0501060186., а в день прове-
дення загальних зборів — також у місці їх проведення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  — 11.04.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного — 
http://03059138.smida.gov.ua.

Генеральний директор  с.П.савченко

ОГОЛОшеННя
Приватне акціонерне товариство «страхові гарантії україни»
повідомляє,що Загальні збори акціонерів відбудуться «21» квітня 

2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Львівська, буд. 22 
у нарадчій кімнаті Товариства. Реєстрація акціонерів буде проведе-
на з 10 год. 00 хв. до 11 год.45 хв.Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах акціонерів буде складено станом на 
17 квітня 2017 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово гос-

подарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Про рішення правління Товариства за період з 07 квітня 2016 

року по 21 квітня 2017 року. 
4. Про накази і розпорядження Голови правління Товариства, дії 

посадових осіб Товариства за період з 07 квітня 2016 року по 21 квітня 
2017 року та видані ними документи. 

5. Звіт та висновки ревізора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів акціонерам Товари-

ства.
8. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов 

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

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
протягом 2017 року.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що засвідчує 
особу акціонера, а для представника акціонера — доручення для 
участі у зборах. З документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного акціонер може ознайомитись у приміщенні То-
вариства у кабінеті заступника Голови правління за адресою: м. Київ, 

вул. Львівська, буд. 22, кожного робочого дня з 9 год. 00 хв. по 18 год. 
00 хв. терміном до 20 квітня 2017 р. включно, а також в день проведен-
ня загальних зборів до початку реєстрації акціонерів в місці їх прове-
дення. 

інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності у 2016 році, тис. грн:

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 57090,0 45309,0
Основні засоби 10338,0 4564,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 23,0 5,0
Сумарна дебіторська заборгованість 364,0 512,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 41707,0 33749,0
Нерозподілений прибуток 13597,0 14592,0
Власний капітал 33650,0 29592,0
Статутний капітал 12000,0 12000,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1602,0 3398,0
Чистий прибуток (збиток) -1325,0 5287,0
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)

14 16

Інформація щодо проведення загальних зборів разом з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, розміщена на веб-сайті ПРАТ «СГУ» за наступною адресою: 
www.sgu.com.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
Голова правління ПраТ «сГу»  В.В. яцько

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «сТРахОВі ГаРаНТіЇ уКРаЇНи»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНе аКЦіО-
НеРНе ТОВаРисТВО «КаЛиНа-95». 2. Код за ЄДРПОУ: 23493962.  
3. Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Полупанова, буд. 13. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 430-56-57 факс 430-56-57.  
5. Електронна поштова адреса: at69@atrep.com.ua. 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: 23493962.infosite.com.ua. 7. Вид особливої ін-
формації: відомості про припинення емітента шляхом злиття, при-
єднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням ви-
щого органу емітента або суду. II. Текст повідомлення. дата 
прийняття рішення про припинення емітента: 14.03.2017; назва упо-
вноваженого органу емітента, що прийняв це рішення: чергові річні 
загальні збори акціонерів; причини такого рішення: недоцільність 
існування юридичної особи у формі акціонерного товариства у 
зв’язку із значними фінансовими витратами на своє обслугову-
вання; спосіб припинення юридичної особи: перетворення; дата про-
ведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання  — 
14.03.2017; результати голосування: кількість голосів «за» — 8252, 
кількість голосів «проти» — 0: повне найменування юридичної особи 
(осіб) правонаступника — ТОВаРисТВО З ОбМеЖеНОЮ 
ВIдПОВIдаЛЬНIсТЮ «КаЛиНа-95»; порядок розподілу активів та 
зобов'язань: усе майно, сукупність прав і обов’язків переходить до 
правонаступника; розмір статутного капіталу правонаступника — роз-
мір статутного капіталу ТОВ «КаЛиНа-95», що створюється шля-
хом перетворення акціонерного товариства, на дату його створен-
ня має дорівнювати розміру статутного капіталу ПраТ «Ка ЛиНа-95», 
що перетворюється (30392,50 грн.), зменшеному на загальну номі-
нальну вартість акцій, що не підлягають обміну; інформація про 
порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиня-
ється, на акції (частки, паї) юридичних осіб — правонаступників: Пере-
лік засновників (учасників) створюваного товариства-
правонаступника, зазначений у його установчих документах, має 
включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом 
на день затвердження установчих документів створюваного 
товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки кож-
ного засновника (учасника). Розподіл часток створюваного 
товариства-правонаступника відбувається із збереженням спів-
відношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутно-
му капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Розмір 
статутного капіталу товариства, що створюється шляхом пере-
творення акціонерного товариства, на дату його створення має 
дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товари-
ства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну 
вартість акцій, що не підлягають обміну. акції ПРиВаТНОГО аКЦі-
ОНеРНОГО ТОВаРисТВа «КаЛиНа-95» конвертуються в частки 
підприємницького товариства-правонаступника — ТОВаРисТВа 
З ОбМеЖеНОЮ ВIдПОВI даЛЬНIсТЮ «КаЛиНа-95» та розподіля-
ються серед його учасників. Коефіцієнт конвертації дорівнює  
1. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, ви-
куплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про при-
пинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не 
анульовані відповідно до законодавства. Такі акції підлягають 
анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. III. Підпис. 1. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. Голова комісії з припинення Голюга Володимир Олексан-
дрович. 14.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНе аКЦіО-

НеРНе ТОВаРисТВО «КаЛиНа-95». 2. Код за ЄДРПОУ: 23493962.  
3. Місцезнаходження: : 04114, м. Київ, вул. Полупанова, буд. 13.  
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 430-56-57 факс 430-56-57.  
5. Електронна поштова адреса: at69@atrep.com.ua. 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: 23493962.infosite.com.ua. 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.  
II. Текст повідомлення. Назва уповноваженого органу емiтента, який 
прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: чергові річні за-
гальні збори акціонерів. Дата прийняття рiшення — 14.03.2017. Змiст 
такого рiшення iз зазначенням пiдстав: припинення повноважень од-
ноосібного виконавчого органу та призначення комісії з припи-
нення у складі однієї особи у зв`язку з прийняттям рішення про 
припинення емітента шляхом перетворення в товариство з обме-
женою відповідальністю. Припинено повноваження — Генераль-
ний директор Голюга Володимир Олександрович, у зв`язку з при-
йняттям рішення про припинення Товариства шляхом 
перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. Не 
надав згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi, у вiдсотках — 26,75. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді — з 24.03.2015 На посаду нікого не призначено 
у зв`язку з переходом повноважень щодо управління справами емітен-
та до комісії з припинення. Призначено — Голова комісії з припи-
нення Голюга Володимир Олександрович у зв`язку із прийняттям 
рішення про припинення емітента шляхом перетворення та про 
призначення комісії з припинення. Строк, на який призначено (об-
рано) особу — безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ПрАТ «КАЛИНА-95». 
III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. Голова комісії з припинення 
Голюга Володимир Олександрович. 14.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНе аКЦіО-
НеРНе ТОВаРисТВО «КаЛиНа-95». 2. Код за ЄДРПОУ: 23493962.  
3. Місцезнаходження: : 04114, м. Київ, вул. Полупанова, буд. 13..  
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 430-56-57 факс 430-56-57.  
5. Електронна поштова адреса: at69@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: 23493962.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інфор-
мації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів. II. Текст повідомлення. Дата 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів — 14.03.2017, найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: чергові річні загальні збори акціонерів. Відомості щодо 
правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: характер правочи-
нів: щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства. Гранична су-
купність вартості правочинів — 100 тис.грн.; вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітност 57,7 тис.грн.; співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 
173,31%; загальна кількість голосуючих акцій — 8252 акцій іменних 
простих, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах — 8252 акцій іменних простих, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 8252 акцій іменних 
простих, та «проти» — 0 акцій іменних простих. III. Підпис. 1. Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. Голова комісії з припинення Голюга Володимир Олексан-
дрович. 14.03.2017

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «КаЛиНа-95»

Публічне акціонерне товариство «Київський шовковий комбі-
нат» (надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ-00306822, місцезнахо-
дження — 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 60 повідомляє, що 
річні загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2017 року о 
12:00 год. за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, 
офіс 411. Перелік питань проекту порядку денного: 1.Обрання лі-
чильної комісії загальних зборів акціонерів. 2.Порядок та спосіб засвід-
чення бюлетенів для голосування. 3.Обрання голови та секретаря за-
гальних зборів акціонерів. 4.Затвердження регламенту загальних 

зборів акціонерів. 5.Звіт Генерального директора, Наглядової ради про 
результати діяльності Товариства за 2016 рік. 6.Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітів Генерального директора, Наглядової ради. 
7.Затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду висно-
вків перевірки органом контролю фінансово-господарської діяльності 
Товариства. 8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.  
9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 10.Припинення 
повноважень Наглядової ради Товариства. 11.Обрання Наглядової 
ради Товариства. 12.Затвердження умов цивільно-правових договорів 

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО
«КиЇВсЬКий шОВКОВий КОМбіНаТ»
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з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи та визначення особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з ними.

Реєстрація учасників 25 квітня 2017 року з 11:00 год. до 11:45 год. 
за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних збо-
рів необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт і 
довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах 19 квітня 2017 р. З документами, 
щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть 
ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, вул. 
Кирилівська, буд.60, 3 этаж, офіс 1 в робочі дні (понеділок — п’ятниця) 
з 09.00 до 17.30 (перерва з 13.00 до 13.30), а в день проведення за-
гальних зборів — за місцем їх проведення за адресою: 03150, м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Надіжко В.М. 
(головний бухгалтер), тел. (044) 425-33-92. Адреса власного веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: www.silk.org.ua. Осно-
вні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.):

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 37 152,2 44 550,8

Основні засоби 26 246,7 29 726,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5,8 1,9
Сумарна дебіторська заборгованість 2 009,2 5 813,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 370,7 692,4
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

(11 273,8) (6 330,5)

Власний капітал 27 981,1 36 268,6
Статутний капітал 21 350,0 21 350,0
Довгострокові зобов’язання, цільове 
фінансування та забезпечення

7 352,5 6 997,7

Поточні зобов’язання 1 818,6 1 284,5
Чистий прибуток (збиток) (4 943,3) (3 266,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 42 700 000 42 700 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Середня кількість працівників,
осіб

17 15

Виконавчий орган ПаТ «Київський шовковий комбінат» 

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ПРОМисЛОВО-ФіНаНсОВий баНК»

20 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, україна, Полтав-
ська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-б (конференц-
зала, третій поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного ак-
ціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі — ПаТ «ПФб», 
місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квар-
тал 278, буд. 22-Б. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 14 квітня 
2017 року (складається станом на 24 годину). Реєстрація акціонерів (їх упо-
вноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загаль-
них зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 20 квітня 2017 року.
Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПаТ «ПФб»:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ». 2. Про порядок проведення 
загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ». 3. Про прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність  
ПАТ «ПФБ» у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ 
«ПФБ» у 2017 році. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2016 рік. 5. Про прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами пере-
вірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік. Затвердження заходів 
за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми. 6. Про затвер-
дження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік. 7. Про розподіл при-
бутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010, 2014, 2015, 
2016 роки. Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.  
8. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної 
ради ПАТ «ПФБ», звільнення їх з займаних посад. 9. Про визначення кількісно-
го складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ». 10. Про обрання (призначення) Голо-
ви та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ». 11. Про затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ», встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ».  
12. Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ». 13. Про 
затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2017 рік. 14. Про затвердження 
витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхід-
но мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представ-
ника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу пред-
ставника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних 
зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного та порядку денного, можна ознайомитись особисто за 
адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 
278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення 
річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів озна-
йомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці прове-
дення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за 
ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» 
Васильченко Олександр Валерійович. Кожний акціонер має право вносити 
пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо 

нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше 
ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/
або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, 
за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 
278, буд. 22-Б. З питань підготовки та проведення даних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95. Інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ПФБ»: www.pfb.com.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПаТ «ПФб» 

за 2016 рік (тис. грн.)
Найменування статті Звітний 

період 
Попередній 

період 
Грошові кошти та їх еквіваленти  66 260  50 552 
Кошти в інших банках  2 958  2 267 
Кредити та заборгованість клієнтів  203 214  195 532 
Цінні папери в портфелі банку на продаж  —  2 
Цінні папери в портфелі банку до погашення  117 158  80 039 
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток

 1 071  1 106 

Основні засоби та нематеріальні активи  14 343  8 307 
Інші фінансові активи  563  520 
Інші активи  1 865  1 595 
Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
активи групи вибуття

 —  681 

усього активів  407 432  340 601 
Кошти клієнтів  218 335  173 187 
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток  1 272  3 891 
Відстрочені податкові зобов’язання  250  80 
Резерви за зобов’язаннями  60  60 
Інші фінансові зобов’язання  6 047  7 894 
Інші зобов’язання  1 420  1 233 
усього зобов’язань  227 384  186 345 
Статутний капітал  120 384  120 384 
Емісійні різниці  485  535 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  43 874  18 920 
Резервні та інші фонди банку  15 305  14 417 
усього власного капіталу  180 048  154 256 
усього зобов’язань та власного капіталу  407 432  340 601 
Чистий прибуток (збиток)  25 842  17 773 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1 060 000  1 060 000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 —  — 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 —  — 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  148  155 
Голова Правління ПаТ «ПФб»  О.В.Васильченко
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Повідомлення  
про скликання чергових Загальних зборів акціонерів 

ПРиВаТНОГО аКЦіОНеРНОГО 
ТОВаРисТВа «сТРахОВа КОМПаНія 

«сТРахОВий будиНОК»
21 квітня 2017 р. о 12-00 (м. дніпро, вул. Плеханова, б. 16, оф.70) 

відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Страховий буди-
нок». Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 10-00 до 
11-45 у день проведення загальних зборів акціонерів. Для реєстрації 
для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі пас-
порт, представникам акціонерів — паспорт, довіреність, оформлену згід-
но вимог чинного законодавства України. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах — 17 квітня 
2017 р.

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

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів То-
вариства. 2.Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів То-
вариства. 3.Затвердження регламенту проведення річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5.Звіт 
виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту виконавчого органу. 6.Звіт ревізійної комісії То-
вариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 
7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Розподіл при-
бутку і збитків Товариства за 2016 рік. 9. Визначення основних напрям-
ків діяльності акціонерного товариства на 2017 рік. 10.Затвердження 
розміру річних дивідендів. 11.Про попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчиняться ПрАТ «СК «Страховий будинок» протягом 
року, визначення осіб, уповноважених на підписання значних правочи-
нів. 12.Про зміну місцезнаходження Представництва ПрАТ «СК «Стра-
ховий будинок» у м.Києві.

Під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів То-
вариства акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники 
можуть ознайомитися з документами шляхом отримання їх копій для 
прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайом-
лення з ними за адресою: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Плеханова, 
будинок 16, офіс 70 з 20.03.2017 р. до початку Загальних зборів акціоне-
рів 21 квітня 2017 р. у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по 
п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 
14.00 год.). Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів осо-
ба — Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія «Страховий буди-
нок» — Коваль Марина Олександрівна, тел. (056) 790-10-95. 21 квітня 
2017 р. ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведен-
ня реєстрації для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів 
Товариства та у місці проведення чергових річних загальних зборів акці-
онерів Товариства. За інформацією звертатися за тел.: (056) 790-10-95

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 
2016 рік, тис. грн.

№ 
п/п

Найменування показнику Період
звітний  попередній

1. Усього активів 342 352 362 004
2. Основні засоби 54 46
3. Довгострокові фінансові інвестиції 495 19 979
4. Запаси 0 0
5. Сумарна дебіторська заборгованість 10 442 3 704
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 573 742
7. Нерозподілений прибуток (15 091) (771)
8. Власний капітал 341 783 360 741
9. Статутний капітал 207 000 207 000
10. Довгострокові зобов’язання 492 496
11. Поточні зобов’язання 77 240
12. Чистий прибуток (збиток) (14 252) (1 259)
13. Середньорічна кількість акцій, шт. 41400 41400
14. Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.) 
0 0

15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

16. Чисельність працівників на кінець періоду, 
осіб 

7 9

Наглядова рада ПраТ «страхова компанія  
«страховий будинок»»

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «сТРахО-
Ва КОМПаНія «сТаР-ПОЛіс» (надалі — Товариство, код за 
ЄДРПОУ–35810956, місцезнаходження — 01001, м. Київ, вул. Еспланад-
на, 20) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19 квіт-
ня 2017 року о 10:00 год. за адресою: 01001, м. Київ, вул. еспланад-
на, 20, оф. 801.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Обрання 

голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження регла-
менту загальних зборів акціонерів. 4. Звіт Правління Товариства за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт На-
глядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2016 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 
2016 рік. 9. Про звільнення В.о. Голови Правління Майоренко О.О.

Реєстрація учасників відбуватиметься 19 квітня 2017 року року з 
09:30 год. до 09:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учас-
никам загальних зборів необхідно мати: акціонерам — паспорт, представ-
никам — паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відпо-
відно до вимог чинного законодавства. 

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

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 
01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 801, в робочі дні (понеділок — 
п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення 
загальних зборів — за місцем їх проведення за адресою: 01001, м. Київ, 
вул. Еспланадна, 20, оф. 801.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — В.о. Голови Правлiння Майоренко Олег Олегович, 
тел. (044) 361–66–76.

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

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

Найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 11 054 120 564
Основні засоби 24 28
Довгострокові фінансові інвестиції 0 120 000
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 153 107
Нерозподілений прибуток -3 467 105 932
Власний капітал 10 986 120 385
Статутний капітал 8 000 8 000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) -113 935 -14 454
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 000 8 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 2

В. о. Голови Правління  О.О. Майоренко

ПРиВаТНе аКЦIОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ВиРОбНичО-КОМеРЦIйНа ФIРМа 

«Леся»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціо-
нерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) роз-
міщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 
2016 рік: Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне това-
риство «Виробничо-комерцiйна фiрма «Леся», код за 
ЄДРПОУ:00309097, місцезнаходження: 11708 Житомирська об-ть , 
м. Новоград-Волинський, Вул. Героїв Майдану , буд. 3 А, міжміський 
код та телефон емітента: (04141) 2-45-05; 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії 14 березня 2017 р.; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.lesya.ho.ua. 
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На виконання вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товари-

ства», ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«аВТОТРаНсПОРТНе ПIдПРиЄМсТВО-15142», 
код за ЄДРПОУ 20984470, місцезнаходження: 65481, Одеська обл., місто 
Южне, вул. Комунальна, буд.3-А, (далі — Товариство) повідомляє про 
ухвалення на загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулись 
«13» березня 2017 року об 11.00 годин за адресою: 65481, Одеська обл., 
місто Южне, вул. Комунальна, буд.3-А, кабінет №1, рішення про припи-
нення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою від-
повідальністю, про затвердження плану, порядку та умов здійснення пере-
творення, порядку, умов та строків конвертації (обміну) акцій Товариства 
на частки у статутному капіталі товариства — правонаступника та про об-
рання комісії з припинення акціонерного Товариства. Строк пред’явлення 
вимог кредиторів протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлен-
ня щодо припинення юридичної особи. Захист прав кредиторів при пере-
творенні Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законо-
давства України.

довідки за телефоном (050) 3901923

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«бОРщіВсЬКий сиРЗаВОд»

повідомляє ,що в опублікованому в бюлетені «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 35 від 21.02.2017 року по-
відомленні про проведення Загальних зборів акціонерів в питанні 4 допу-
щена технічна помилка, виправлене питання 4 порядку денного : 4 . За-
твердження регламенту загальних зборів акціонерів та порядку 
голосування на загальних зборах акціонерів. 

шаНОВНий аКЦіОНеР!
ПубЛIчНОГО аКЦIОНеРНОГО ТОВаРисТВа
«дубеНсЬКий ЗаВОд ГуМОВО-ТехНIчНих 

ВиРОбіВ»!
(Код за ЄДРПОУ : 02971506)

Місцезнаходження: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД 

ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБІВ» (надалі — «Товариство») повідомляє, що 
Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів (надалі — «Загальні збори»), які відбудуть-
ся «20» квітня 2017 року за адресою: 35600, Рівненська обл., м. дубно, 
вул. Млинівська, 69, актовий зал.

Реєстрація акціонерів проводиться з 1350 години до 1450 години. По-
чаток зборів о 1500 годині. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах — 13 квітня 2017 року (станом на 2400). 

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. 
4. Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2016 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2016 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення За-
гальних зборів акціонерів.

9. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 
приватне.

10. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його в новій редакції.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства. 
13. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Реві-

зійної комісії Товариства. 
14. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Това-

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

15. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів 
ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ». 

16. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ДУБЕН-
СЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

17. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ДУ-
БЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

18. Про затвердження Положення «Про Правління ПрАТ «ДУБЕН-
СЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

19. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ДУ-
БЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

20. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради 
ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-
ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 
ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ». 

22. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії 
ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ». 

23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії 
ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

24. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голо-
сували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня 
проведення Загальних зборів акціонерів.

25. Про затвердження (схвалення) переліку договорів, укладених Това-
риством за період часу з дати проведення Загальних зборів у 2016 році до 
дати проведення Загальних зборів у 2017 році.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: pat.drti.net.ua.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодав-
ства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати прове дення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайо ми тися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: 35600, Рівнен-
ська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, приймальна Голови Правління у 
робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення 
Загальних зборів — також у місці їх проведення за адресою: 35600, Рівнен-
ська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, актовий зал. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Іващук 
Олександр Степанович — Член Правління (Виконавчий директор). 

Телефон для довідок: (03656) -3- 27- 98 

ОсНОВНі ПОКаЗНиКи ФіНаНсОВО-ГОсПОдаРсЬКОЇ діяЛЬНОсТі 
ПаТ «дубеНсЬКий ЗаВОд ГуМОВО-ТехНIчНих ВиРОбіВ»

(тис.грн) 
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 30 099 15 460 
Основні засоби  6 657  4 876
Нематеріальні активи  21 25 
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  14 757  6 976
Сумарна дебіторська заборгованість  7 833  2 591
Грошові кошти та їх еквіваленти  233  113
Нерозподілений прибуток  5 815  1 892
Власний капітал  13 393  9 483
Статутний капітал 7 300  7 300
Довгострокові зобов’язання  113  582
Поточні зобов’язання  16 593  5 395
Чистий прибуток (збиток)  3 026  1 892
Середньорічна кількість акцій (шт.)  29 200 000 29 200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  166 144 

Наглядова Рада 
ПаТ «дубеНсЬКий ЗаВОд ГуМОВО-ТехНIчНих ВиРОбіВ» 
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шаНОВНий аКЦіОНеРе!
Чергові загальні збори акціонерів ПубЛічНОГО аКЦіОНеР-

НОГО ТОВаРисТВа «аНТОНіНсЬКе РеМОНТНО–
ТРаНсПОРТНе ПідПРиЄМсТВО», код ЄДРПОУ 00909590, 
місцезнаходження: 31022, Україна, Хмельницька область, Красилівський р-н, 
смт.Антоніни, вул Шосейна, 19 (далі- Товариство), відбудуться 18.04.2017р. 
о 14:00 за адресою: 31022, хмельницька область, Красилівський р-н, 
смт.антоніни, вул шосейна, 19, актовий зал . Реєстрація акціонерів буде 
проводитись 18.04.2017р. за місцем проведення зборів з 13:00 до 13:45. Для 
реєстрації аціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для представників 
акціонерів — додатково довіреність на право участі у зборах, складену від-
повідно до вимог законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 год. 11.04.2017р.
ПеРеЛіК ПиТаНЬ, ВКЛЮчеНих дО ПРОеКТу ПОРядКу деННОГО:

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

сування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Голови правління.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016р. та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р. та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

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

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

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

у новій редакції.
11. Про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонер-

ного товариства «Антонінське ремонтно–транспортне підприємство».
12. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів», 

«Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» 
Приватного акціонерного товариства «Антонінське ремонтно–транспортне 
підприємство».

13. Прийняття рішення про припинення повноважень чинного складу 
Правління , Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

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

укладатимуться з Директором, членами Наглядової ради та Ревізійної ко-
місії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Дирек-
тором, членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з 
порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 15.00 год. до 
17.00 год, за місцезнаходженням Товариства, кабінет голови правління, а в 
день проведення зборів — за місцем їх проведення. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова правлін-
ня Томчук Олександр Анатолійови. Інформація з проектами рішень щодо кож-
ного з питань, включених до порядку денного цих загальних зборів Товариства, 
розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.ant-rtp-biznes.pro.ua.

довідки за телефоном: (03855) 511-88
ОсНОВНі ПОКаЗНиКи

фінансово-господарської діяльності ПаТ«антонінське РТП» (тис..грн)
Найменування показника період

2016 рік 2015 рік
Усього активів 1522 1516
Основні засоби 180 196
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1191 991
Сумарна дебіторська заборгованість 24 30
Грошові кошти та їх еквіваленти 127 299
Нерозподілений прибуток 454 387
Власний капітал 870 870
Статутний капітал 172 172
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 26 87
Чистий прибуток (збиток) 67 212
Середньорічна кількість акцій (шт.) 688280 688280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 19
Наглядова рада Товариства.

ПОВідОМЛеННя

ВідКРиТе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ЛЬВіВсЬКий ЗаВОд КОМуНаЛЬНОГО 

усТаТКуВаННя», 
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів та за-

прошує Вас прибути 28 квітня 2017 р. за адресою місцезнаходження 
Товариства: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 145 (довга, 3) приміщення 
заводоуправління, 3 поверх, кабінет Голови правління.

Початок зборів 10 год. 00 хв. 28 квітня 2017 р.
Час початку реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах 

09 год. 00 хв. 28 квітня 2017 р.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах 

09 год. 50 хв. 28 квітня 2017 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах на 24 годину 25 квітня 2017 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування: 

1. Про обрання Лічильної комісії. 2. Про обрання Голови та секретаря 
Загальних зборів акціонерів. 3. Про затвердження регламенту проведення 
Загальних зборів акціонерів. 4. Про заслуховування та затвердження звіту 
висновку Ревізійної комісії ВАТ «Львівський завод комунального устатку-
вання» за 2016 р. фінансовий рік. 5. Про затвердження річного звіту та 
балансу ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2016 р. 
фінансовий рік. 6. Про розподілення прибутку і збитків ВАТ «Львівський 
завод комунального устаткування». 7. Про заслуховування звіту Спосте-
режної (Наглядової) ради ВАТ «Львівський завод комунального устатку-
вання». 8. Про заслуховування звіту Правління ВАТ «Львівський завод 
комунального устаткування». 9. Визначення типу Товариства у відповід-
ності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 10. Прийнят-
тя рішення про зміну повного та скороченого найменування товариства. 
11. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 
його викладення у новій редакції у відповідності до вимог Закону України 
«Про акціонерні товариства». 12. Про затвердження Положення про За-
гальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про 
Правління, Положення про Ревізійну комісію. 13. Про переобрання Реві-
зійної комісії Товариства, визначення її кількісного складу. 14. Про переоб-
рання Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу. 
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради ВАТ «Львівський завод комунального 
устаткування», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, упо-
вноваженої на підписання цих договорів. 16. Про визначення характеру 
значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Львівський завод кому-
нального устаткування» протягом не більше як одного року з дати при-
йняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвален-
ня цих значних правочинів, надання повноважень на укладання таких 
правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Схвалення та надання згоди на вчинення Товариством правочинів, 
щодо яких є заінтересованість.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитись під час підготовки Загальних зборів: акціонери, які мають 
бажання ознайомитись з матеріалами під час підготовки Загальних зборів 
можуть звернутися до Заступника Голови правління ВАТ «Львівський за-
вод комунального устаткування» Повєткіна Ігоря Миколайовича за 
тел. 270-56-29 або за адресою: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 145 (Довга, 3) 
в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.

Інших пропозицій не надходило.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2016 рік (в тис.грн.)
Найменування показників період

звітний попередній
Усього активів 1185 1051
Основні засоби 645 722
Довгострокові фінансові інвестиції  ---  ----
Запаси 236 254
Сумарна дебіторська заборгованість 149 27
Грошові кошти та їх еквіваленти 155 48
Витрати майбутніх періодів  --- ---
Нерозподілений прибуток -900 -677
Власний капітал 937 714
Статутний капітал 36,8 36,8
Довгострокові зобов’язання 120  290
Поточні зобов’язання 128 47
Чистий прибуток (збиток) 223 1
Середньомісячна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 13

В.о.Голови правління ВаТ «ЛЗКу»  і.М.Повєткін



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 16 березня 2017 р. 
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ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ЛЬВіВсЬКий ПРОеКТНий іНсТиТуТ»

(місцезнаходження: 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 52, 
каб.218 надалі — Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 
24 квітня 2017 року в 11.00 год. за адресою: 79053, м. Львів, вул. Воло-
димира Великого, 52, каб.218.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства 
відбудеться 24 квітня 2017 рокуза місцем проведення річних загальних 
зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-45 год.

При здійсненні процедури реєстрації учасників загальних зборів акціо-
нерного товариства кожен акціонер повинен мати при собі документи, що 
посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціоне-
ра додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти 
акціонера на зборах, яка оформлена згідно із чинним законодавством. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах Товариства: 24 година 18 квітня 2017 року.

Інформація з проектом рішеньщодопитань, включених до проекту поряд-
ку денного розміщена на веб сайтіТовариства за адресою: http://lpi.com.ua/.

Перелік питань, що виносяться на голосування(Проект порядку 
денного річних загальних зборів Товариства):

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

2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

7. Про спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних збо-
рах Товариства.

8. Про делегування Наглядовій раді (Cпостережній раді) до наступних 
Загальних зборів Товариства повноважень щодо прийняття рішень стосов-
но вчинення будь-яких значних правочинів. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 рік (тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний 
(2016)

попередній 
(2015)

Усього активів 4996 5140
Основні засоби 6829 7218
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1664 479
Сумарна дебіторська заборгованість 1662 936
Грошові кошти та їх еквіваленти 575 775
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 1 260 1 260
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 700 128
Чистий прибуток (збиток) 530 698
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1260000 1260000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 40
Голова Наглядової ради  Ванько П.і.

(код ЄдРПОу 39709794, місцезнаходження: 42600, сумська область, 
м. Тростянець, вул. Набережна, 28-а)

(надалі — Товариство), повідомляє про проведення, відповідно до ч. 5 
ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергових загаль-
них зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «03» квітня 2017 року об 
11 годині 00 хвилин в приміщенні актового залу Профспілкового Комі-
тету Товариства за адресою: 42600, сумська обл., м. Тростянець, 
вул. Набережна, 28-а, (зал №1).

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів відбуватиметься з 
10 години 30 хвилин до 10 години 55 хвилин у день проведення та за міс-
цем проведення позачергових загальних зборів. Для участі у зборах акціо-
нерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а пред-
ставникам акціонера — паспорт або документ, що посвідчує особу та 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформле-
не згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів Товариства — станом на 24-00 годи-
ну «28» березня 2017 року.

ПОРядОК деННий
(ПеРеЛіК ПиТаНЬ, щО ВиНОсяТЬся На ГОЛОсуВаННя):
Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.1. 
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.2. 
Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.3. 
Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 4. 

Наглядової Ради Товариства.
Прийняття рішення про обрання членів Наглядової Ради Товари-5. 

ства.

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 6. 
Правління Товариства.

Прийняття рішення про обрання Голови та членів Правління Товари-7. 
ства.

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 8. 
Ревізійної комісії Товариства. 

Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товари-9. 
ства.

Прийняття рішення про обрання Голови Ревізійної комісії Товари-10. 
ства.

Прийняття рішення про внесення змін до реєстраційних відомостей 11. 
Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного: https://www.jacobsdouweegberts.com/about-us/ukraine.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запи-
том, можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких 
належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) 
рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у ро-
бочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 17-00 години, кімната для нарад 
№1, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Ірина Котко. Довідки за телефоном 0542 702 505.

Наглядова Рада Товариства

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «яКОбЗ дау еГбеРТс уКРаЇНа»

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

1. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента ПубЛIчНе аКЦIОНеРНе 

ТОВаРисТВО «еКсIМНаФТОПРОдуКТ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22465515
3. Місцезнаходження 65003 м. Одеса Наливна, 15
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (0482)33-96-97  

(0482) 34-10-46; 5.Електронна поштова адреса емітента lni@eximneft.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://eximnef.com.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
2. Текст повідомлення

10 березня 2017 року Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення 
про надання згоди на вчинення значного правочину, який було попередньо 
схвалено Загальними зборами акцiонерiв Товариства 20.04.2016р. («ЗА» про-
голосувало 79,07 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). А саме: на вчи-

нення господарських правочинiв з надання послуг приймання, зберiгання та 
вiдвантаження нафти та нафтопродуктiв — вартiсть кожного правочину не по-
винна перевищувати суму 400 000 тис. грн. Предмет правочину: надання по-
слуг з перевалки сирої нафти. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства та не перевищуватиме 
400 000 тис. грн. Вартiсть предмета послуг визначається за фактом кiлькостi 
поставленої для перевалки сирої нафти. Вартiсть активiв Товариства за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 509 502 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 78,51%.Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного 
правочину не передбаченi законодавством не визначенi статутом Товариства.

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. Найменування посади:Тимчасово виконуючий обов’язки Голови 
Правлiння 

Марковський Олександр Володимирович
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ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «хаРЦиЗЬКий ТРубНий 
ЗаВОд» (далі — Товариство) (ідентифікаційний код 00191135; місцезнахо-
дження: пр-т Ілліча, буд. 54, корпус 4, м. Маріуполь, Донецька обл., Украї-
на, 87504) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «26» квітня 2017 року 
о 15.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87532, донецька обл., міс-
то Маріуполь, проспект Металургів, будинок 52, Палац культури кок-
сохімічного виробництва ПРAT «MK «аЗОВсТаЛЬ», другий поверх, 
велика зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
«26» квітня 2017 року о 13.30 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
«26» квітня 2017 року о 14.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 87532, Донецька 
обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, будинок 52, Палац культури коксо-
хімічного виробництва ПРAT «MK «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, якi мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — «20» квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою 
https://pipe.metinvestholding.com.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 1. 

зборів акціонерів Товариства.
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-2. 

яльності Товариства за 2016 рік.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.3. 
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.4. 
Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-5. 

вариства у 2016 році.
Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.6. 
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому 7. 

числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із за-
значенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

Найменування показника період
Звітний
2016 рік

Попередній
2015 рік

Усього активів 1 646 884 1 739 647
Основні засоби 1 144 745 1 240 768
Довгострокові фінансові інвестиції 100 100
Запаси 81 797 84 644
Сумарна дебіторська заборгованість 351 345 392 493
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 399 6 172

Нерозподілений прибуток 453 679 590 906
Власний капітал 1 323 649 1 520 840
Статутний капітал 129 925 129 925
Довгострокові зобов'язання 79 545 94 203
Поточні зобов'язання 243 690 124 604
Чистий прибуток (збиток) (194 431) (394 365)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 597 681 129 2 593 703 980
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

1 453 314 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

215,8 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 401 2 401

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто aбo через 
уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адре-
сою: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т. lлліча, буд. 54, корпус 4, кабінет 
107a, з понеділка по п'ятницю — з 9-00 до 15-00, за винятком неробочих та 
святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів — за місцем їx 
проведення. Акціонери (їx представники) при собі повинні мати документ, що 
посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтвер-
джує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
начальник юридичного відділу Третьяков Олександр Володимирович.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI 
Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів 
зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та 
укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені aбo здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок 
в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви, як власник цінних паперів протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитар-
ною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери 
на свій рахунок у цінних пaпepax, відкритий в іншій депозитарній установі, 
Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голо-
суванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цін-
них паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента 
встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (06257) 5-96-56, 5-95-29.
Телефони для довідок депозитарної установи TOB «ОБ'ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» : (050) 425-00-78, (044) 228-91-65.
Генеральний директор ПРаТ «хТЗ»  д.В.Новіков

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «хаРЦиЗЬКий ТРубНий ЗаВОд»

(місцезнаходження: 36010, м. Полтава, вул. Овочева, 4)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 

2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою : м. Полтава, вул. Овочева, 4, ад-
мінбудівля, конференц-зал.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, за-

твердження порядку проведення загальних зборів, порядку денного загаль-
них зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

2. Затвердження звіту генерального директора.
3. Затвердження звіту ревізора товариства та висновку щодо річної фі-

нансової звітності товариства.
4. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитків.
5. Про повернення товариством поворотної фінансової допомоги.
6. Попереднє схвалення загальними зборами значних правочинів.
7. Попереднє схвалення рішення про перетворення ПРАТ «ПОЛІМ-

ПЕКС» в ТОВ «ПОЛІМПЕКС» 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПРаТ «ПОЛіМПеКс» (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 13550,4 13725,7
Основні засоби 13249,9 13552,8
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 11,7 9,7
Сумарна дебіторська заборгованість 210,8 134,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 31,3 3,7

Нерозподілений прибуток (5500,8) (3901,5)
Власний капітал 8085,9 9685,2
Статутний капітал 1000,0 1000,0
Довгострокові зобов’язання 5206,3 3865,6
Поточні зобов’язання 258,2 174,9
Чистий прибуток (збиток) (1599,3) (1465,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 12

Реєстрація учасників річних загальних зборів буде проводитись з 09.45 
до 10.00 в день та за місцем проведення загальних зборів. Для участі у 
зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів — пас-
порт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чин-
ного законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах — 14.04.2017 (станом на 24 годину).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням товари-
ства: м. Полтава, вул. Овочева, 4, в приймальні генерального директора у 
робочі дні та у робочий час, у генерального директора товариства Голо-
вка В.А., тел. (0532) 56-27-75 

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщено на веб-сторінці Товариства — 
http://14367460.infosite.com.ua.

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ПОЛіМПеКс»
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ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «біЛОЦеР-
КіВсЬКий ЗаВОд ГуМОВих ТехНічНих ВиРОбіВ» 
(місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул.Леваневського,85), 
надалі — Товариство, повідомляє про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів, надалі — Збори, які відбудуться 20 квітня 2017 року. Дата та 
час реєстрації акціонерів: 20 квітня 2017 року з 10:30 до 11:00. Дата та час 
відкриття Зборів: 20 квітня 2017 року о 11:00. Місце реєстрації учасників та 
проведення Зборів: Київська обл., м.біла Церква, вул. Леваневського,85, 
аПК-1, 5 поверх (навчальний клас). Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у Зборах: 14 квітня 2017 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 
1.Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосу-
вання на загальних зборах акціонерів товариства. 2.Обрання головуючого 
та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. 3.Затвердження по-
рядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.  
4.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності това-
риства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
5.Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. 6.Звіт Ревізійної комісії товариства 
за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвер-
дження висновків Ревізійної комісії товариства за 2016 рік. 7.Затверджен-
ня річного звіту товариства за 2016 рік. 8.Затвердження порядку покриття 
збитків за підсумками роботи товариства у 2016 році. 9.Затвердження 
основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік.

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

Найменування показника Період 
Звітний, 
2016 рік

Попередній, 
2015 рік 

Усього активів 18166 19922
Основні засоби 1165 1392
Довгострокові фінансові інвестиції 15588 15588
Запаси 870 1174
Сумарна дебіторська заборгованість 47 47
Грошові кошти та їх еквіваленти - 22
Нерозподілений прибуток -16872 -15606
Власний капітал 1039 2353
Статутний капітал 17911 17911
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 17127 17569
Чистий прибуток (збиток) -1266 -2361
Середньорічна кількість акцій (шт.) 71653944 71653944
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

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до 
чинного законодавства України. Акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, пов’язаними з порядком денним Зборів, за місцезнаходження То-
вариства за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 85, 
кабінет керівника, в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в 
день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — го-
лова правління Кліщар Владислав Леонідович, тел.:04563-73377. Голова 
правління ПаТ «білоцерківський завод ГТВ» Кліщар В.Л.

КОМПаНія «ісб деВеЛОПМеНТ КОРП.»
Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій

Компанія «ІСБ Девелопмент Корп.» (надалі також — Компанія), що 
безпосередньо або через своїх афілійованих осіб на дату складання 
цього повідомлення не володіє акціями публічного акціонерного това-
риства «МЕГАНОМ», має намір придбати акції вищезазначеного емі-
тента (публічного акціонерного товариства «МЕГАНОМ») у юридичної 
особи — акціонера — у кількості 1 719 857 простих акцій, шляхом укла-
дення окремого правочину у відповідності до чинного законодавства 
України. 

Дане повідомлення підготовлене на виконання вимог чинного зако-
нодавства України, зокрема, положень статті 64 Закону України «Про 
акціонерні товариства», та оприлюднюється Компанією шляхом, ви-
значеним чинним законодавством України, оскільки за наслідками 
укладення вищенаведених правочинів кількість акцій, які належати-
муть останній, становитиме більше 10 відсотків від загальної кількості 
простих акцій публічного акціонерного товариства «МЕГАНОМ».

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«аВТОбаЗа №1»,

код ЄДРПОУ 03449083,  
місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 17

(далі-Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, 
вул. Колекторна, 17, 3-й поверх, транспортний відділ. 

Початок зборів о 9 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для учас-
ті у зборах здійснюватиметься у день та за місцем проведення зборів з 
8 години 00 хвилин до 8 години 50 хвилин. 

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

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 

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

гляду звіту правління за 2016 рік.
5. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної 

комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році та 
прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Переобрання правління Товариства.
9. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товари-

ства.
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

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

12. Прийняття рішення про отримання банківської гарантії, банківсько-
го кредиту або лізингу, покупки автомобільного вантажного транспорту, 
вибір виду забезпечення виконання зобов’язань за договорами про на-
дання банківської гарантії та банківського кредиту або лізингу, надання 
повноважень представнику Товариства.

13. Прийняття рішення зборів Товариства про продаж, здачу в оренду 
з подальшим правом викупу транспортних засобів, які за своїми технічни-
ми можливостями недоцільні для подальшого використання.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 рік (тис. грн.)
Найменування показника період

попередній звітний
Усього активів 1754 1841
Основні засоби 607 509
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 278 17
Сумарна дебіторська заборгованість 144
Грошові кошти та їх еквіваленти -
Нерозподілений прибуток 3734 3223
Власний капітал -
Статутний капітал 101 101
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 5349 3214
Чистий прибуток (збиток) 505 511
Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 46

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відпові-
дальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожного 
робочого дня з 10-00 по 16-00 (перерва з 13-00 по 14-00) за адресою:  
м. Київ, вул. Колекторна, 17, 3-й поверх, транспортний відділ, а в день 
проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення. Особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова 
правління Костенко Христофор Антонович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.03449083.smida.gov.ua.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та 
доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. До-
відки за телефоном: (044) 563-36-42.

Наглядова рада Товариства. 
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ідентифікаційний код 00191767, місцезнаходження: 84293, Донецька обл., 
м. Дружківка, смт. Олексієво-Дружківка, вул. О.Тихого, буд. 121-А  

(надалі — Товариство),
інформує про проведення річних Загальних зборів Товариства (нада-

лі — Збори), що відбудуться 20 квітня 2017 року о 12:00 год.
Місце проведення Зборів: донецька обл., м. дружківка, смт. Олексієво-

дружківка, вул. О.Тихого, буд. 121-а, 2 поверх, зала засідань.
ПОРядОК деННий (перелік питань, що виносяться на голосування)

Про обрання членів лічильної комісії Зборів та прийняття рішення 1. 
про припинення їх повноважень.

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

Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та 3. 
прийняття рішення за його наслідками.

Про розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення 4. 
за його наслідками.

Про затвердження річного звіту Товариства.5. 
Про визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності 6. 

Товариства у 2016 році.
Про внесення та затвердження змін до Статуту.7. 
Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-8. 

дової ради.
Про обрання членів Наглядової ради.9. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-10. 

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 
11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення Зборів. Акціонерам необхід-
но при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціоне-
рів — додатково довіреність, оформлену належним чином.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбува-
тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, складеному станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 

порядку денного.
Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціо-

нерам цього повідомлення до 19 квітня 2017 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) 
за місцезнаходженням Товариства у конторі Товариства, 2 поверх, юридич-
ний відділ, та в день проведення Зборів — у місці проведення Зборів. Осо-
ба, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів — юрисконсульт 
Герасименко Юлія Вікторівна.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного Зборів: http://00191767.smida.gov.ua.

довідки за телефоном: 050 470 83 09.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПаТ «КіНдРаТіВсЬКий ВОГНеТРиВКий ЗаВОд» (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2016

Попере-
дній 2015

Усього активів 21463 30227
Основні засоби 5545 12497
Довгострокові фінансові інвестиції 557 557
Запаси 13575 11561
Сумарна дебіторська заборгованість 1022 5009
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 217
Нерозподілений прибуток -44650 -44638
Власний капітал -21428 -21416
Статутний капітал 21887 21887
Довгострокові зобов’язання -- 19813
Поточні зобов’язання 27527 31830
Чистий прибуток (збиток) -10 -14569
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2188708175 2188708175
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 15

Генеральний директор
ПаТ «Кіндратівський вогнетривкий завод»     О.В. шандаревський

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «КіНдРаТіВсЬКий ВОГНеТРиВКий ЗаВОд»,

Приватне акціонерне товариство «Прага авто» (надалі — Товари-
ство), код за ЄДРПОУ-31167690, місцезнаходження — 03142, м. Київ, 
вул. Академiка Кримського, буд. 27 повідомляє, що річні загальні збори 
акціонерів відбудуться 19 квітня 2017 року об 11:00 год. за адресою: 
Київська обл., Києво-святошинський р-н, с.софіївська борщагівка, 
вул. Велика Кільцева, буд. 4, кабінет Генерального директора №1.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту. 
6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вар-
тість.

12. Про включення додаткових Видів діяльності за КВЕД-2010 із пе-
реліку, зазначеному в Статуті Товариства.

Реєстрація учасників відбуватиметься 19 квітня 2017 року з 10:00 
год. до 10:50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасни-
кам загальних зборів необхідно мати: акціонерам — паспорт, представ-
никам — паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства. 

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

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповно-

важені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 
03142, м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27, офіс 1, в робочі дні 
(понеділок — п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в 
день проведення загальних зборів — за місцем їх проведення за адре-
сою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Софіївська Борщагівка, 
вул. Велика Кільцева, буд.4, кабінет Генерального директора №1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — Генеральний директор Харун Леонід Васильович, 
тел. 207-77-00.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.praga-auto.com.ua.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 35772,3 39483,0
Основні засоби 31989,3 32275,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 504,5 897,5
Сумарна дебіторська заборгованість 3272,9 6307,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,0 3,0
Нерозподілений прибуток (50499,8) (44972,1)
Власний капітал - -
Статутний капітал 147,5 147,5
Довгострокові зобов’язання 24967,8 28277,8
Поточні зобов’язання 61156,1 56027,7
Чистий прибуток (збиток) (5527,7) (14633,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2 2

Генеральний директор

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ПРаГа аВТО»
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до уваги акціонерів
ПубЛічНОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа 

«чеКсіЛ» 
(надалі — Товариство)

Адреса місцезнаходження Товариства: 14014, м.Чернігів, вул.Івана Ма-
зепи, буд.66.

Повідомляємо про скликання «21» квітня 2017 року о 15.00 годині річ-
них Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЧЕКСІЛ», код ЄДРПОУ 04594723, за адресою: 14014, м.Чернігів, 
вул. Івана Мазепи,буд.66, в холі Наглядової ради. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах буде проводитись з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою про-
ведення річних Загальних зборів, а саме: 14014, м.Чернігів, вул. Івана 
Мазепи,буд.66, в холі Наглядової ради. 

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

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

онерів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків робо-
ти на 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, затвер-
дження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів ді-
яльності Товариства за 2016 рік.

9. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товари-
ства по підсумкам роботи за 2016 рік.

10. Про зменшення розміру статутного капіталу шляхом зменшення но-
мінальної вартості акцій. 

11. Про реєстрацію випуску акцій шляхом зменшення номінальної вартос-
ті акцій. Затвердження порядку обміну акцій старої номінальної вартості на 
акції нової номінальної вартості. Затвердження протоколу рішення про випуск 
акцій. Визначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітента з пи-
тань дій щодо реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості.

12. Внесення змін та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
13. Затвердження уповноважених осіб для підписання нової редакції 

Статуту Товариства.
14. Внесення змін та затвердження внутрішніх положень Товариства в 

новій редакції.
15. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами На-
глядової Ради. 

18. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами чле-
нами Ревізійної комісіії. 

Додаткова інформація щодо зменшення статутного капіталу товариства.
Зменшення статутного капіталу проводиться з метою приведення у від-

повідність його розміру до значення вартості чистих активів на вимогу 

ст.155 Цивільного Кодексу України. Зменшення статутного капіталу відбу-
вається шляхом зменшення номінальної вартості акцій. Мінімальний роз-
мір зменшення — 39 065 004,00 (тридцять дев’ять мільйонів шістдесят 
п’ять тисяч чотири) грн. 00 коп

Акції у акціонерів не викуповуються. Проводиться обмін акцій старої номі-
нальної вартості на акції нової зменшеної номінальної вартості. Номінальну 
вартість акції передбачається зменшити до 2,25 грн., внаслідок чого статутний 
фонд буде становити 29 298 753,00 (двадцять дев’ять мільйонів двісті 
дев’яносто вісім тисяч сімсот п’ятдесят три) грн. 00 коп. Відшкодування збитків 
акціонерам у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу не передбачається.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПубЛічНОГО 

аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа «чеКсіЛ». (тис. грн.) 
 Найменування 

 Показника
Період

Звітний  Попередній 
2016р. 2015р.

Усього активів 41 938 42 129
Основні засоби 25 329 26 665
Довгострокові фінансові інвестиції 7 235 7 235
Запаси 257 5
Сумарна дебіторська заборгованість 9 023 8 209
Грошові кошти та їх еквіваленти 90 9
Статутний капітал 68 364 68 364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (39 850) (36 161)
Власний капітал 29 507 33 196
Довгострокові зобов’язання 5 357 4 440
Поточні зобов’язання 7 074 4 493
Чистий прибуток (збиток) 3 689 1 066
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13021668 13 021 668
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 6 7

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

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у річних Загальних зборах, станом на 24 годину — на «17» квітня 
2017 року (за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встанов-
леному законодавством про депозитарну систему України).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитись під час підготовки до річних Загальних зборів: пропозиції 
щодо змін та доповнень до порядку денного річних Загальних зборів по-
даються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 
Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами 
(документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: 14014, м.Чернігів, вул.Івана 
Мазепи,буд.66 щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 10.00 — 16.00, 
а в день проведення річних зборів за місцем їх проведення за адресою: 
14014, м.Чернігів, вул.Івана Мазепи,буд.66, в холі Наглядової ради Товари-
ства. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — головний бухгалтер Захаренко С.М.

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

Телефон для довідок (0462) 664-495, (0462)662-283.
Наглядова рада

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента 

Загальні відомості 
1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Полтавариба»,
2.Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 04689091, 
3.Місцезнаходження емітента: 36009, Полтавська обл., м. Полта-

ва, вул. Зіньківська, 51/2.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (0532) 50-82-21, 
5.Електронна поштова адреса емітента: pravo2@poltavaryba.pl.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://poltavariba.at24.com.ua/ , 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента. 

Текст: Вiдповiдно до Наказу по пiдприємству № 4 вiд 14.03.2017 року 
звільнено: головного бухгалтера — Горбаченко Юлію Владиславівну 
(згоди на розкриття паспортних даних особа не надала), не володiє 
часткою в статутному капiталi товариства. Особа перебувала на по-
саді з 14.12.1998р., по 14.03.2017р. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає.

Виконання посадових обов’язків головного бухгалтера поклада-
ються на Генерального директора ПрАТ «Полтавариба» — Журав-
льова Руслана Вікторовича.

Підпис:Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно законодавства: Генеральний директор Р.В. Журав-
льов

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО
«ПОЛТаВаРиба»
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ПОВідОМЛеННя
Про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПРиВаТНОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа 
«ПОбуТсеРВіс»
Код ЄдРПОу 03058448

чернігівська область, смт. Козелець, вул.соборності(Комсомольська),13 
Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Побутсервіс» відбудуться 21 квітня 2017 року о 10-й годині за адресою: 
17000, україна, чернігівська область, смт.Козелець, вул.соборності 
(Комсомольська),13 (кабінет директора).

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за місцем проведення 
зборів 21 квітня 2017 року з 09.00 до 09.45. Право участі у загальних зборах 
мають акціонери, згідно переліку акціонерів, складеному на 14.04.2017 р.

Порядок денний.
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2016 рік.
4. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік.
5. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати за 2016 рік.
Для участі в загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 

особу, а для представників акціонерів — доручення, оформлене згідно з 
чинним законодавством.

Акціонери товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час за 

місцем знаходження товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами — директор товариства Примак Людмила Василівна.

Отримати додаткову інформацію можна у виконавчому органі товари-
ства або за телефоном: (04646) 2-11-06.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПраТ «Побутсервіс»

Найменування показника період
2016 2015

Усього активів 390,00 391,00
Основні засоби 353,2 375,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2,9 3,2
Сумарна дебіторська заборгованість 11,1 0,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 19,3 12,3
Нерозподілений прибуток -53,3 -4,7
Власний капітал 169,2 175,5
Статутний капітал 36,7 36,7
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 208,3 208.3
Чистий прибуток (збиток) (-6,3) (-45,8)
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 3618 3618
Кількість акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 16
директор ПраТ «Побутсервіс»  Л.В.Примак

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«Об’ЄдНаННя «ПРОГРес»

повідомляє, що 21 квітня 2017 року о 15 год. 00 хв. відбудуться за-
гальні збори акціонерів за адресою: хмельницька область, м. славута, 
вул. Привокзальна, 66, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 14.40 год. до 15. 00 год. у 
день та за місцем проведення зборів (згідно переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складеного на 20 квітня 2017 року). 
Для участі у зборах акціонери повинні мати паспорт, що посвідчує особу. 
Представник акціонера повинен мати паспорт, що посвідчує особу та до-
ручення на право участі у зборах.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання Лічильної комісії, Голови і секретаря Загальних зборів 

акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Про затвердження Звіту директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Про затвердження Звіту і висновків Ревізора за 2016 рік.
5. Про затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяль-

ності Товариства у 2016 році.
6. Про затвердження розподілу прибутку за 2016 рік, оголошення річних 

дивідендів, затвердження строку та порядку виплати оголошених дивідендів.
7. Відкликання та обрання Ревізора.
8. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. 
Акціонери Товариства можуть особисто ознайомитись з документами, не-

обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у кабінеті директо-
ра Товариства за адресою: м. Славута, вул. Привокзальна, 66 у робочий час.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПраТ «Об’єднання «Прогрес» ( тис. грн.)

Найменування показника Період
попередній звітний

Усього активів  49 266 72 835
Основні засоби  13 695  14 984
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси  11 521 16 219
Сумарна дебіторська заборгованість  11 517 30 270
Грошові кошти та їх еквіваленти  2 845  2 230 
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал  32 804  36 128
Статутний капітал 221 221
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання  16 420 36 700
Збиток «-», Прибуток «+»  + 1 478  + 3 136 
Середньорічна кількість акцій 44 284 44 284
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, (осіб)  106  119
Телефон для довідок: (03842) 2-18-05
директор  скомаровський В.В.

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ПОдіЛЛя-
ПЛЮс» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 
21 квітня 2017 року за адресою: м. хмельницький, вул. Тернопільська,13, 
клуб підприємства. Реєстрація акціонерів з 9-00 до 11-00 год. Початок 
зборів об 11-00. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 24-00 година 14 квітня 2017 року.

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

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 
загальних зборів акціонерів. 2. Звіт правління про підсумки діяльності Това-
риства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. 
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2016 рік.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку. 6. Затвердження річного звіту та ба-

лансу ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2016 рік. 7. Припинення повноважень На-
глядової ради. Обрання членів Наглядової ради.

8. Припинення повноважень ревізійної комісії. Обрання членів ревізій-
ної комісії. 

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайо-
митися за місцезнаходженням Товариства, в планово-економічному відді-
лі, відповідальна особа Михацький О.А., з дня опублікування в робочі дні з 
10-00 до 12-00 години.

Телефони для довідок 038-2-67-25-07, 038-2-72-81-83.
Адреса власного сайту Товариства, на якому можна ознайомитись з 

проектами рішень по питаннях порядку денного: http://autobus.km.ua/.
Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно 

мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів засвідчену 
довіреність. 

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

Звітний
2016

Попере-
дні2015 й

Усього активів 1227 1277
Основні засоби 4165 4342
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 199 180
Сумарна дебіторська заборгованість 88 85
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (збиток) -2245 -2262
Власний капітал -456 -473
Статутний капітал 887 887
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1916 1749
Чистий прибуток (збиток) 17 -667
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3548564 3548564
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, втрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 51 56
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Публічне акціонерне товариство «ПлазмаТек» (місцезнаходження: 
21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 18) повідомляє про проведення 
річних загальних зборів Товариства (далі — загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: м. Вінниця, 
вул. Максимовича, 18, конференц-зал.

дата та час проведення загальних зборів — 27 квітня 2017 року об 11:00 
годині; 

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах — з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. 27.04.2017 р.;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах — станом на 24 годину 21 квітня 2017 року. 
Проект порядку денного:

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

2) Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

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

ПубЛIчНе аКЦIОНеРНе ТОВаРисТВО 
«уКРаЇНсЬКий будIВеЛЬНО – IНВесТиЦIйНий 

баНК»
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

Повне найменування емітента ПубЛIчНе аКЦIОНеРНе ТОВаРи-
сТВО «уКРаЇНсЬКий будIВеЛЬНО – 
IНВесТиЦIйНий баНК»

Код за ЄДРПОУ 26547581
Місцезнаходження 01133, м. Київ, бульвар Лесi 

українки, 30-В
Міжміський код, телефон та факс 0443643482; 4940228
Електронна поштова адреса shymanskats@ubib.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_bank/
informatsiya_pro_emitenta.html

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням наглядової ради АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалi — Банк) 

14.03.2017 відповідно до ст. 56. Закону України «Про акціонерні товари-
ства» прийнято рiшення про обрання корпоративним секретарем Банку 
Шиманську Тетяну Сергіївну. (Посадова особа не надавала згоди на роз-
криття паспортних даних). Пакетом акцiй Банку не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, які обіймала 
Шиманська Т.С. протягом останніх п’яти років: начальник управління су-
проводження операцій, директор департаменту операцій на фондовому 
ринку. Термiн, на який обрано Шиманську Т.С. на посаду корпоративного 
секретаря рішенням наглядової ради не визначено. Відповідно до «Поло-
ження про корпоративного секретаря АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» корпора-
тивний секретар призначається на посаду на необмежений термін.

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

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

Голова правління
аТ «уКРбудіНВесТбаНК»  В.П.Качуровський

М.П.                                15.03.2017

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства ″агронафтогазтехсервіс″

шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство ″агронафтогазтехсервіс″ (далі по 

тексту — Товариство), місцезнаходження: 78260, Івано-Франківська обл., Ко-
ломийський р-н,смт. Гвіздець, вул. І.Франка), повідомляє, що Загальні збори 
акціонерівПублічного акціонерного товариства ″Агронафтогазтехсервіс″ від-
будуться «19» квітня 2017 року о 12:00 за адресою: івано-Франківська 
обл., Коломийський р-н, смт. Гвіздець, вул. і.Франка (актовий зал).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться о 
10:30 год. та закінчиться о 11:45 год.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах 
складається станом на 24 годину 12 квітня 2017 року.

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження фінансових результатів та річного балансу Товариства 

за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів акціонерів за 2016 рік.
9. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

12.Попереднє схвалення значних правочинів в порядку ч.3 ст.70 Закону 
України «Про акціонерні товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016р.
Найменування показника Період

Звітний — 
2016 рік

(тис. грн.)

Звітний — 
2015 рік

(тис. грн.)
Усього активів 2961 3084

Основні засоби 35 63
Довгострокові фінансові інвестиції (інші 
фінансові інвестиції)

- -

Запаси 282 282
Сумарна дебіторська заборгованість 2140 2291
Грошові кошти та їх еквіваленти 118 123
Нерозподілений прибуток 264 563
Власний капітал 701 701
Статутний капітал 1428 1428
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 478 436
Чистий прибуток (збиток) -268 -524
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5711772 5711772
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

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до по-
рядку денного розміщена на власному веб-сайті за адресою http://angts.biz

У відповідності до вимог ст.36 Закону України ″Про акціонерні товари-
ства″ та п.9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шля-
хом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електро-
нній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначають-
ся найменування акціонера — юридичної особи або прізвище, ім’я та 
по-батькові акціонера — фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій 
та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акці-
онера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. За-
значені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера 
(вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на 
відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцез-
находженням Товариства, або шляхом відправлення на електронну пошто-
ву адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів — генеральний директор Левицький Андрій 
Іванович.

Телефон для довідок: тел. (03433) 2-19-03
Наглядова рада ПаТ «агронафтогазтехсервіс»

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО ″аГРОНаФТОГаЗТехсеРВіс″

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ПЛаЗМаТеК»
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5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

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

ства за 2016 рік.
8) Про виплату дивідендів.
9) Схвалення укладених Товариством правочинів та попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинів. 
10) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо під-
писання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реє-
страції.

11) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
12) Обрання членів Наглядової ради.
13) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядо-

вої ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами На-
глядової Ради.

14) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
15) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16) Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної 

комісії. Надання повноважень на підписання договорів з Членами Ревізійної 
комісії.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Вінниця, 
вул. Максимовича,18, юридичний відділ, з понеділка по п’ятницю з 10-00 
до 12-00 години за попереднім записом по тел. /0432/ 55-49-71. Відпові-
дальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки 
та проведення загальних зборів — Собко Марія Андріївна, юрист.

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

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу; представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу та дові-
реність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.plasmatec.pat.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПаТ «ПлазмаТек» (тис.грн.)

Показники надаються відповідно до МсФЗ
Найменування показника період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 739797 657202
Основні засоби (первісна вартість) 495121 369114
Довгострокові фінансові інвестиції 190
Запаси 153029 103250
Сумарна дебіторська заборгованість 147963 245349
Грошові кошти та їх еквіваленти 26029 12372
Нерозподілений прибуток 262956 203682 
Власний капітал 293372 221058
Статутний капітал 3522 3522
Довгострокові зобов’язання 50435 24134
Поточні зобов’язання 395990 412010
Чистий прибуток (збиток) 72313 58010
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14089440 14089440
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1289 1205

Наглядова Рада ПаТ «ПлазмаТек»

ТОВаРисТВО З ОбМеЖеНОЮ ВідПОВідаЛЬНісТЮ 
«РиНОК сіЛЬсЬКОГОсПОдаРсЬКОЇ ПРОдуКЦіЇ 

«шуВаР»
Особлива інформація  

(Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів)  
емітента

(Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Ринок сільськогосподарської продукції «шувар»)

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар»
2. Код за ЄДРПОУ: 33711331
3. Місцезнаходження: 79070 м.Львів, Хуторівка, 4-б
4. Міжміський код, телефон та факс: 032 295 19 19, 032 295 19 19
5. Електронна поштова адреса: m.danyluk_orsp@shuvar.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: shuvar_orsp.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

іі. Текст Повідомлення 
14 березня 2017 року Загальними зборами Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» прийня-
то рішення про виплату Учасникам Товариства дивідендів за результатами 
роботи в попередніх періодах на загальну суму 8520000,00 гривень у тер-
мін до 28 лютого 2018 року, щомісячно, пропорційно частці кожного з Учас-
ників Товариства. Дивіденди виплачуватимуться шляхом безготівкового 
перерахування коштів з поточного рахунку підприємства — на банківські 
рахунки кожному Учаснику Товариства.

Період нарахування та сплати дивідендів — щомісячно, починаючи з 
березня 2017 року та закінчуючи лютим 2018 року, в тому числі, пропорцій-
но частці кожного з Учасників Товариства щомісячно — по 710000,00 грн.

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

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

2. директор Плотиця і.і.  15.03.2017

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»

2. Код за ЄДРПОУ 14306300
3. Місцезнаходження 63460 смт Слобожанське, 

Змiївський р-н,Харкiвська обл. 
вул.Балаклiйське шосе,58

4. Міжміський код, телефон та факс 0574753056. 0574753056
5. Електронна поштова адреса zavod@elox.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

 htt://elox.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Тимчасово припинено повноваження головного бухгалтера Орін-

чак Л.О.згiдно наказу одноосiбного виконавчого органу -Генерального ди-
ректора Товариства вiд 14.03.2017 р. № 45-О в зв'язку з виходом у вiдпустку 
по вагiтностi та пологам з 17.03.2017 р.

Згоди розкриття паспортних даних не надано.Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в ста-

тутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Останнi п'ять рокiв осо-
ба обiймала посаду головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi з 01.06.2010р.

Пiсля припинення повноважень посадової особи, на перiод вiдпустки по 
вагiтностi та пологам та по догляду за дитиною до 3-х рокiв на посаду голов-
ного бухгалтера з 17.03.2017 призначається Колiсник Наталiя Миколаївна.

Посадова особа Колісник Наталія Миколаївна призначена на посаду го-
ловного бухгалтера згiдно наказу одноосiбного виконавчого органу- Генераль-
ного директора Товариства вiд 14.03.2017 р. № 101/04-1/31 з 17.03.2017р.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою в ста-
тутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Останнi п'ять рокiв осо-
ба обiймала посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД 
ЕЛОКС». Термiн, на який призначається особа — на перiод вiдпустки го-
ловного бухгалтера Орiнчак Л.О.по вагiтностi та пологам та по догляду за 
дитиною до досягнення 3-х рокiв.

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 Юр’єв Владислав Вiкторович
Генеральний директор (підпис)

М.П. 2017.03.14
(дата)

ПРиВаТНе аКЦIОНеРНе ТОВаРисТВО “ЗаВОд еЛОКс”
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до уваги акціонерів ПаТ «КЦКба»!
ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «КиЇВсЬКе 

ЦеНТРаЛЬНе КОНсТРуКТОРсЬКе бЮРО аРМаТу-
РОбудуВаННя» (місцезнаходження Товариства — 03113, м. Київ, 
вул. Полковника Шутова, 9) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів 
ПАТ «КЦКБА» скликаються 21 квітня 2017 р. за адресою: 03113, м. Київ, 
вул. Полковника шутова, 9, поверх 3, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Зборах — 14.04.2017р.

Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів;
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2016 р.;
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 р.;
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2016 р.;
5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 р.;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Това-

риства, звіту Наглядової ради Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства;
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 р.;
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями То-

вариства;
9. Затвердження порядку виплати Товариством дивидендів;
10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
11. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції;
12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 

шляхом викладення їх у новій редакції;
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства;
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

16. Відкликання Ревізійної комісії Товариства;
17. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
Початок реєстрації акціонерів — об 15 годині 00 хвилин, закінчення реє-

страції — об 16 годині 15 хвилин. Початок зборів — об 16 годині 30 хвилин.
До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з докумен-

тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го, за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9, адміністративний кор-
пус ПАТ «КЦКБА», організаційний комітет, каб. № 401, тел.(044) 591-07-59.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
kckba.pat.ua.

Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами — Генеральний директор — Ю.М. Рикуніч.

Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи пови-
нні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники ак-
ціонерів фізичних осіб — довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим 
чином згідно законодавства України. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПаТ «КЦКба»

(тис. грн.) 
Найменування показника період 

звітний 
2016

попередній 
2015

Усього активів 295 534 341 500
Основні засоби 114 891  108 258
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 76 438 71 839
Сумарна дебіторська заборгованість 86 731 115 837
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 473 44 579
Нерозподілений прибуток 57 322 26 205
Власний капітал 235 751 171 819
Статутний капітал 36 822 36 822
Довгострокові зобов’язання 3 233 3 203
Поточні зобов’язання 56 472 166 478
Чистий прибуток (збиток) 38 083 20 854
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 682 200 3 682 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

― ―

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

― ―

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 564 535

Наглядова рада ПаТ «КЦКба»

дО уВаГи аКЦіОНеРіВ
ПубЛічНОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа

«ЛуЦЬКсаНТехМОНТаЖ №536»
Місцезнаходження товариства: м.Луцьк, вул.. Клима Савура, 29.
Адреса власного веб-сайту Товариства: lstm.com.ua
Дата та час проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2017 року о 

16.00 годині за адресою 43005 м.Луцьк, вул. Клима савура, 29 (актовий 
зал)

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10.00 
годин 21.04.2017 року (фойє актового залу ПАТ «ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ 
№536»).

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
15.30 годин 21.04.2017 р. (фойє актового залу ПАТ «ЛУЦЬКСАНТЕХМОН-
ТАЖ №536»).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: станом на 24 годину 14 квітня 2016 року.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів та необхідними 
для прийняття рішень, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходжен-
ням товариства (м.Луцьк, вул. Клима Савура, 29) у приймальній до дати 
проведення зборів в робочі дні: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 17.00 годин, 
обідня перерва з 13.00 до 14.00 годин. Відповідальна особа — корпоратив-
ний секретар Левчун Сергій Федорович.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2016 рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 256282 224667
Основні засоби 8566 8918
Довгострокові фінансові інвестиції 9072 8654
Запаси 173283 149783
Сумарна дебіторська заборгованість 39854 36841
Грошові кошти та їх еквіваленти 25153 20122
Нерозподілений прибуток 99009 58974
Власний капітал 99110 59075
Статутний капітал 81 81
Довгострокові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 157172 164700
Чистий прибуток (збиток) 48160 28988
Середньорічна кількість акцій (шт.) 162500 162500
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

494 476

ПОРядОК деННий:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Заслуховування та затвердження звіту Генерального директора про 

господарську діяльність товариства у 2016 році.
3. Заслуховування та затвердження звіту Голови Наглядової Ради.
4. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії.
5. Розподіл прибутків та збитків Товариства. Прийняття рішення про на-

рахування та виплату дивідендів за результатами роботи в 2016 році.
6. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та члена-
ми наглядової ради.

7. Про створення та відчуження дочірніх та інших підприємств, затвер-
дження їх статутів.

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

9. Про отримання кредитів.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вар-

тість яких перевищує 25 і більше відсотків вартості активів товариства.

Для реєстрації учасників зборів акціонерам необхідно мати документ, 
що засвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів — довіреність 
на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

довідки за тел. 74-60-01, 74-60-27.
Генеральний директор
ПаТ «ЛуЦЬКсаНТехМОНТаЖ №536» і.В.чорнуха

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ЛуЦЬКсаНТехМОНТаЖ №536»
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ПОВідОМЛеННя ПРО ПРОВедеННя
річних Загальних зборів акціонерів ПаТ «ЗаЗ»,

які призначені на 20 квітня 2017 року
шаНОВНі аКЦіОНеРи!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІ-
ЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код — 25480917 (надалі — Това-
риство), місцезнаходження якого: Україна, 69600, Запорізька обл., місто 
Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, повідомляє про скликання річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради 
Товариства від 03.03.2017 року, призначених на 20.04.2017року о 9-00 го-
дині за адресою: україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект 
соборний, будинок 8, каб.15, з наступним проектом порядку денного 
(переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів То-
вариства.

3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

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

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

6.Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

7.Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-
ності Товариства за 2016 рік.

8.Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумка-
ми діяльності Товариства у 2016 році.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.

10.Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
11.Обрання членів Наглядової Ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 1 111 776 1 591 802
Основні засоби 756 016 762 610
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 157 702 358 140
Сумарна дебіторська заборгованість 143 825 409 522

Грошові кошти та їх еквіваленти 8 731 6 985
Нерозподілений прибуток (4 028 420) (3 425 611)
Власний капітал (3 003 987) (2 401 178)
Статутний капітал 605 970 605 970
Довгострокові зобов’язання 2 530 889 2 123 059
Поточні зобов’язання 1 574 547 1 857 043
Чистий прибуток (збиток) (602 809) (1 195 576)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 673 300 673 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

1643 1 598

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації — о 
8-00 год.; закінчення реєстрації –о 8-45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — 13.04.2017 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру — документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу (пас-

порт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, 
оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб — 
документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на по-
саду та оригінал виписки зі статуту акціонера — юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціоне-
ра — юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів Товариства: з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 
за місцезнаходженням Товариства — 69600, Запорізька обл., місто Запо-
ріжжя, проспект Соборний, будинок 8, кімната № 15, — до дати скликання 
(проведення) річних Загальних зборів в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 
10.00 до 16.00 та в день проведення річних Загальних зборів за адресою: 
69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, 
кімната № 15,- до початку проведення Загальних зборів. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Член 
Правління-Заступник Голови Правління з фінансів та планування Дубініна 
Наталія Юріївна. Контактна особа — Самойленко В.С. Довідки за телефо-
ном: 061-286-04-21. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  М.М. Євдокименко

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ЗаПОРіЗЬКий аВТОМОбіЛебудіВНий ЗаВОд»

Публічне акціонерне товариство ″Концерн Галнафтогаз″
(місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 

будинок 15-17/18, надалі — «Товариство»)
повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 

(далі — «Загальні збори») 20 квітня 2017 року в 11.00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. семена скляренка, 4 (аЗс з пунктом сервісного обслу-
говування, літера «б»), другий поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться  
20 квітня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеть-
ся о 09-30 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: 24 година 13 квітня 2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних 

зборів (проект порядку денного):
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборiв Товариства.
2. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2016 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження 

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

новій редакції. 

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

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

12. Про затвердження Положення «Про Директора Товариства» в но-
вій редакції.

13. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства 
в новій редакції.

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

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

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

Ревізійної комісії Товариства.
20. Про спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних 

зборах Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.) за 2016р.
Найменування показника Період

Звітний, 
2016 р.

Попередній, 
2015 р.

Усього активів 10 708 448 11 186 379

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО ″КОНЦеРН ГаЛНаФТОГаЗ″
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ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ТОМашГОРОдсЬКий щебеНеВий ЗаВОд» (код 

ЄдРПОу 01003414)
повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про 

проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі — «Загальні збо-
ри»), які відбудуться 26 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 
Україна, Рівненська область, Рокитнівський район, смт. Томашгород, 
вулиця Поліська, 7, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметь-
ся з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення 
Загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах — «20» квітня 2017 року (станом на 24.00 год.). 

ПОРядОК деННий:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2016 рік.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 

ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 

приватне.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його в новій редакції.
12. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Това-

риства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Това-
риства», «Про Виконавчий орган Товариства».

13. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів 
ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».

14. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Томаш-
городський щебеневий завод».

15. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «То-
машгородський щебеневий завод».

16. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «То-
машгородський щебеневий завод».

17. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику 
ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».

18. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «То-
машгородський щебеневий завод».

19. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради 
ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».

20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради ПрАТ «Томашгородський щебеневий 

завод», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Томашгородський 
щебеневий завод».

21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» протягом одного року з дня 
проведення Загальних зборів.

22. Про схвалення значних правочинів. 
23. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосу-

вали «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Това-
риства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника період
Звітний 
(2016р.)

Попередній 
(2015р.)

Усього активів 18916 17382
Основні засоби 9014 8747
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2561 2139
Сумарна дебіторська заборгованість 3148 4840
Грошові кошти та їх еквіваленти 1642 2774
Нерозподілений прибуток 14754 15503
Власний капітал 212 212
Статутний капітал 848 848
Довгострокові зобов’язання 307 307
Поточні зобов’язання 2795 512
Чистий прибуток (збиток) 63 169
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3392048 3392048
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 126 125

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Томашгородський щебеневий за-
вод» за адресою: Україна, Рівненська область, Рокитнівський район, смт. То-
машгород, вулиця Поліська, 7, кабінет приймальної щоденно (крім суботи та 
неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в 
день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідаль-
ною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, 
є уповноважена особа Товариства посада головний бухгалтер Мартинюк Л.П. 
(тел.: 03635-26319). З питань порядку денного та організаційних питань прове-
дення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. 

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Основні засоби 3 735 754 3 640 783
Довгострокові фінансові інвестиції 3 224 977 2 990 638
Запаси 229 661 209 905
Сумарна дебіторська заборгованість 3 309 703 3 087 867
Грошові кошти та їх еквіваленти 969 1 029 749
Нерозподілений прибуток 800 642 488 225
Власний капітал 2 863 250 2 532 083
Статутний капітал 195 265 195 265
Довгострокові зобов’язання 4 537 794 5 390 130
Поточні зобов’язання 3 307 404 3 264 166
Чистий прибуток (збиток) 316 720 77 233
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19 526 522 868 19 526 522 868
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

852 641

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2015р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2015р., затвердже-
ного річними загальними зборами Товариства від 20.04.2016р.

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

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ 
та п. 9.4.1 Статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомити-

ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного 
шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в 
електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково 
зазначаються найменування акціонера — юридичної особи або прізвище, 
ім’я та по-батькові акціонера — фізичної особи, його контактні адреса та 
номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого 
обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, ви-
дана депозитарною установою станом на дату подання письмового за-
питу. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір 
акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі 
акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціо-
нером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Київ, вулиця 
Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18, другий поверх, офіс 
ПАТ «Концерн Галнафтогаз» №1), або шляхом відправлення на електро-
нну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Това-
риство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день 
проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення (м. Київ, 
вул. Семена Скляренка, 4 (АЗС з пунктом сервісного обслуговування, лі-
тера «Б»), другий поверх, конференц-зал).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів, — Директор Товариства Н.І. Купибіда.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за 
телефоном: (032) 2989603 (вн. 1136) у робочі дні з 15-30 год.  
до 18-00 год. 

Наглядова рада ПАТ «Концерн Галнафтогаз»
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ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «уРаЛ-
ТРаК-дНіПРО» (надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ-32769108, міс-
цезнаходження — м. Київ, вул. Вербицького, 1 повідомляє, що річні загальні 
збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2017 року о 15:00 год. за адресою:  
м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1. Перелік питань проекту порядку 
денного: 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-
ства. 2.Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Обрання 
голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Затвердження 
регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 5.Звіт Генерального ди-
ректора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 7.Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту. 8.Затвердження річного звіту Това-
риства за 2016 рік. 9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 
10.Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства. 
11.Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства. 12.Обран-
ня Наглядової ради Товариства. 13.Затвердження умов цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з ними. 14.Обрання Ревізора Товариства.  
15.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників відбуватиметься 21 квітня 2017 року з 14:00 год. до 
14:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних 
зборів необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт і до-
віреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах 14 квітня 2017 р. З документами, щодо питань порядку 
денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнахо-
дженням Товариства: Київ, вул.Вербицького, буд.1, офіс №1, в робочі дні (по-
неділок — п’ятниця) з 09.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів — 
за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул.Вербицького, 1, офіс №1. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — Піастро Ольга Вікторівна, тел.501-68-48. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: www.utd.net.ua. Основні по-
казники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1720,1 1739,9
Основні засоби 288,2 296,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 496,9 482,6
Сумарна дебіторська заборгованість 593,8 740,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 71,3 1,2
Нерозподілений прибуток 671,4 663,4
Власний капітал 1425,7 1417,7
Статутний капітал 700,00 700,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 29,4 322,2
Чистий прибуток (збиток) 8,0 (6,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7000 7000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 7
Генеральний директор

РічНа іНФОРМаЦія 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиВаТНе аКЦIОНеРНе 
ТОВаРисТВО «РеМаНеНТ», 
01552747, 76003 Iвано-Франкiвська 
область д/н м.Iвано-Франкiвськ 
вул. ушинського, буд.1, (0342) 507118

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

15.03.2017

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

www.remanent.pat.ua 

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ісТа-ЦеНТР»

(далі по тексту — Товариство)  
ЄдРПОу 23073489 м. дніпро, вул. Курсантська, 30

повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів (далі по 
тексту — збори) ПраТ «іста-Центр» відбудуться 19 квітня 2017 року о 
10.45 за адресою: м. дніпро, вул. Курсантська, 30, 3-й поверх, 
конференц-зал №1 Початок реєстрації акціонерів о 10.00, закінчен-
ня — 10.30 в день зборів.

дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у 
зборах визначена станом на 24 годину 12 квітня 2017р.

Перелік питань які виносяться на голосування:
1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання секретаря зборів.
3. Про обрання голови зборів.
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
5. Про звіт виконавчого органу товариства, затвердження звіту.
6. Про звіт Наглядової ради товариства, затвердження звіту.
7. Про звіт Ревізійної комісії товариства, затвердження висновків Реві-

зійної комісії.
8. Про затвердження річного звіту товариства.
9. Про розподіл збитків товариства.
10.Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 

2017 рік.
11.Про затвердження планів товариства на 2017 рік.
12. Про затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, 

Правління, Ревізійну комісію товариства.
13.Про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
15. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами На-
глядової ради.

16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.
18. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Ревізійної комісії товариства, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Реві-
зійної комісії. 

19. Про вчинення значних правочинів.
20. Про припинення повноважень лічильної комісії
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо пи-

тань порядку денного зборів у Правлінні Товариства у робочі дні з 10.00 до 
16.00 годин за місцезнаходженням Товариства: м. Дніпро, вул. Курсант-
ська, 30, 3-й поверх, кімната №2. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є голова правління Товариства 
Ковальчук Володимир Петрович. 

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

Найменування показника Період
Звітний 
2016 р

Попередній 
2015 р

Усього активів  364 926 366 765
Основні засоби 247 618 263 622
Довгострокові фінансові інвестиції 18 18
Запаси 35 239 49 322
Сумарна дебіторська заборгованність 72 572 44 279
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 716 3 326
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 132 202 143 021
Статутний капітал 128 171 128 171
Довгострокові зобов’язання 946 633
Поточні зобов’язання 231 778 223 111
Чистий прибуток (збиток) - 125 327 - 49 225
Середньорічна кількість акцій (шт) 2 563 420 2 563 420
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

152 158

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів — паспорт і доручення, оформлене згідно чинного 
законодавства України.

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 790-75-49.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління  Ковальчук В.П. 
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ПОВідОМЛеННя
Про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «харчопродпакування»
Публічне акціонерне товариство «Харчопродпакування» (далі — 

ПАТ «ХПП» або Товариство) повідомляє про скликання річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства (далі — загальні збори):

повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство 
«Харчопродпакування»;

ідентифікаційний код: 03569120;
місцезнаходження Товариства: 03039, м. Київ, вул. Саперно-

Слобідська, 25;
дата проведення загальних зборів: 20.04.2017 року;
час початку загальних зборів: об 09:30 в день проведення загальних 

зборів — 20.04.2017 року;
місце проведення загальних зборів: 03039, м. Київ, вул. саперно-

слобідська, 25, зал засідань;
час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах: реєстрація акціонерів буде проводитись в день проведення за-
гальних зборів (20.04.2017 року) з 08:30 до 09:20 за адресою проведен-
ня загальних зборів.

Перелік акціонерів ПАТ «ХПП», які мають право на участь у загальних 
зборах, буде складений станом на 24 годину 13 квітня 2017 року у поряд-
ку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери ПАТ «ХПП» мають можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за-

гальних зборів, за місцезнаходженням ПАТ «ХПП» (03039, м. Київ, вул. 
Саперно-Слобідська, 25) у робочі дні: з понеділка по п’ятницю, у робо-
чий час: з 11.00 до 16.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день 
проведення загальних зборів — також у місці їх проведення (03039, м. 
Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25). 

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

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, Голова Правління Товариства — Аксьонов Віталій 
Тимофійович, тел. +38-044-569-49-17.

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

та проект рішень по ним):
1.  Звіт Правління про роботу Товариства за 2016 р. та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
2.  Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
3.  Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.  Затвердження результатів діяльності Товариства за 2016 р. 
5.  Визначення порядку розподілу прибутків та строків покриття збит-

ків Товариства.
6.  Зміна типу та найменування Товариства.
7.  Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «РаФаЛіВ-
сЬКий КаР’ЄР» (Код за ЄДРПОУ 13976731) Місцезнаходження: 
34375, Україна, Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робіт-
нича, буд. 28.

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі — «Загальні збо-
ри»), які відбудуться «26» квітня 2017 року за адресою: Рівненська обл., 
Володимирецький р-н, с. іванчі, вул. Робітнича, буд. 28., каб. директо-
ра Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноваж-
них представників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за ви-
щевказаною адресою проведення Загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах — «20» квітня 2017 року (станом на 24.00 год.). 

ПОРядОК деННий:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2016 рік. 
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 

ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 

приватне.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його в новій редакції.
12. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Това-

риства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Това-
риства», «Про Виконавчий орган Товариства».

13. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів 
ПрАТ «Рафалівський кар’єр».

14. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Рафа-
лівський кар’єр».

15. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Рафа-
лівський кар’єр».

16. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Рафа-
лівський кар’єр».

17. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику 
ПрАТ «Рафалівський кар’єр».

18. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Ра-
фалівський кар’єр».

19. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради 
ПрАТ «Рафалівський кар’єр».

20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар’єр», обрання 

особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами Наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар’єр».

21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
ПрАТ «Рафалівський кар’єр» протягом одного року з дня проведення За-
гальних зборів.

22. Про схвалення значних правочинів.
23. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосу-

вали «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Това-
риства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника період
Звітний 
(2016р.) 
тис.грн

Попередній 
(2015р.) 
тис.грн.

Усього активів 33599 20076
Основні засоби 25478 7269
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3902 3832
Сумарна дебіторська заборгованість 2081 2325
Грошові кошти та їх еквіваленти 145 67
Нерозподілений прибуток 10351 7672
Власний капітал 12244 9565
Статутний капітал 1646 1646
Довгострокові зобов’язання 156 176
Поточні зобов’язання 21799 10335
Чистий прибуток (збиток) 2679 1625
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6583741 6583744
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 125 117

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Рафалівський кар’єр» 
за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітни-
ча, буд. 28., кабінет приймальної щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. 
до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведен-
ня Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною особою 
за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є упо-
вноважена особа Товариства посада головний бухгалтер Стадник Н.П. 
(тел.: 03634-53095). З питань порядку денного та організаційних питань про-
ведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «хаРчОПРОдПаКуВаННя»
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8.  Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.
9.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради. 
10.  Обрання членів Наглядової ради.
11.  Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами 

Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 
12.  Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових 

договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізій-

ної комісії. 
14.  Обрання членів ревізійної комісії.
15.  Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами 

ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. 
16.  Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

(контрактів) з членами ревізійної комісії.
17.  Прийняття рішення про викуп в акціонерів акцій за згодою влас-

ників цих акцій.
дО уВаГи аКЦіОНеРіВ! 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись на під-
ставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах. Для участі у загальних зборах, акціонеру (його представнику) не-
обхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), 
представнику (-ам) акціонера — також документ, що підтверджує по-
вноваження представника на участь у загальних зборах відповідно до 
вимог чинного законодавства України.

Пропозиції щодо питань, які виносяться на голосування приймають-
ся від акціонерів у письмовій формі не пізніш, як за 20 днів до дня про-

ведення зборів. Пропозиції щодо Порядку денного зборів подаються у 
письмовій формі з проектами рішень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПаТ «хПП» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний -
2016 рік

Попередній - 
2015 рік

Усього активів 10995 11587
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8260 8436
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1291 1483
Сумарна дебіторська заборгованість 1361 1493
Грошові кошти та їх еквіваленти 58 162
Власний капітал 10269 10864
Статутний капітал 527 527
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8160 8755
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 726 723
Чистий прибуток (збиток) (220) 14
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2107488 2107488
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) 52 54

У зв’язку з набуттям чинності Закону України № 3332-VI від 
12.05.2011 р. данні наведені відповідно до МФСО.

Наглядова Рада 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «дОНбасеНеРГО»

(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Пред-
славинська, 34 А)

повідомляє про скликання річних загальних зборів Публічного акціо-
нерного товариства «Донбасенерго» (далі — Товариство або ПАТ «Дон-
басенерго»), які відбудуться 20 квітня 2017р. об 11:00 годині за адресою: 
м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 «А», кім. 315 (3-й поверх). 

Реєстрація учасників річних загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» 
буде проводитися 20 квітня 2017р. з 9:00 до 10:50 години за місцем про-
ведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах — 13 квітня 2017р. (станом на 24 годину).

Перелік питань проекту порядку денного  
річних загальних зборів: 

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товари-
ства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних збо-

рів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово — гос-

подарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 
2016 рік.

7. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних диві-

дендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення по-
рядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-
господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» у 2016 році.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради ПАТ «Донбасенерго».

11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».
12. Затвердження умов договорів (цивільно — правових або трудо-

вих), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення роз-
міру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами наглядової ради Товариства.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
14. Про подальше схвалення значних правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість.
15. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинен-

ня яких є заінтересованість. 

16. Про подальше схвалення значних правочинів, які укладені в 
2015 році. 

17. Про подальше схвалення значних правочинів, які укладені в 
2016 році. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПаТ «донбасенерго» (тис. грн.)

№ 
п/п

Найменування показнику Період
Звітний
2016р.

 Попередній
2015р.

1. Усього активів 5 250 355 5 545 773
2. Основні засоби 1 548 226 1 577 749
3. Довгострокові фінансові інвестиції - -
4. Запаси 402 393 411 229
5. Сумарна дебіторська заборгованість 1 028 134 2 151 821
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 626 737 137 051
7. Нерозподілений прибуток -227 921 323 128
8. Власний капітал 475 711 1 026 760
9. Статутний капітал 236 443 236 443
10. Довгострокові зобов’язання 790 379 698 049
11. Поточні зобов’язання 3 984 265 3 820 964
12. Чистий прибуток (збиток) - 45 214  — 190 224
13. Середньорічна кількість акцій, шт. 23 644 301 23 644 301
14. Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.) 
0 0

15. Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

0 0

16. Чисельність працівників на кінець 
періоду, осіб 

5 408 5 485

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб — сайті ПАТ «Донбасенер-
го» — de.com.ua. 

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за 
адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 406 (4-й  по-
верх) у робочі дні з 8:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день 
проведення загальних зборів — у місці їх проведення з 8:00 до 10:30. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — начальник відділу управління корпоративними правами / корпора-
тивний секретар Колода Є.А., тел. (044) 290-97-17; (050)323-92-98.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, представникам акціонерів — паспорт, довіреність, оформлену 
згідно вимог законодавства України.

Наглядова рада ПаТ «донбасенерго» 

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «дОНбасеНеРГО»
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до уваги акціонерів ПраТ «Київський склотарний завод»!
Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» 

(код ЄДРПОУ — 00293278, місцезнаходження: м. Київ, провулок Бал-
тійський, 23, далі — Товариство) повідомляє про скликання річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 
2017 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, провулок балтій-
ський, 23, кабінет Наглядової ради.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціоне-

рів.
3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

ками його розгляду.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. Визначення напрямків розвитку та планів на 2017 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товари-
ства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності То-
вариства за результатами 2016 року.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товари-
ства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
Реєстрація учасників загальних зборів Товариства відбудеться  

19 квітня 2017 року з 10.00 до 10.45 за адресою: м. Київ, провулок 
Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради.

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

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань про-
екту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціо-

нери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі 
години за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Нагля-
дової ради, а також у день проведення загальних зборів акціонерів — 
у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, — директор Товариства Говоруха В.П.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
http://kstz.kiev.ua/.

довідки за телефоном: (044) 430-36-22.
Наглядова рада

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

Найменування показника Звітний рік 
(2016 р.)

Попередній 
рік (2015 р.)

Усього активів 8157 9102
Основні засоби, нематеріальні активи 6079 6788
Довгострокові фінансові інвестиції 245 0
Запаси 231 188
Сумарна дебіторська заборгованість 601 1134
Грошові кошти та їх еквіваленти 737 784
Нерозподілений прибуток (6851) (5084)
Власний капітал 675 2447
Статутний капітал 7446 7446
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 7482 6655
Чистий прибуток (збиток) (1178) 10
Середньорічна кількість акцій 709155 709155
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

18 40

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «КиЇВсЬКий сКЛОТаРНий ЗаВОд»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів

Публічне акціонерне товариство «АЛЬТБАНК», місцезнаходження 
якого: 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, (далі — Банк) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 
20 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 45, кімната 311, в 10 годин 00 хвилин (далі — Збори). 
Реєстрація учасників проводиться з 09:00 до 09:45 за місцем прове-
дення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах, становить 13 квітня 2017 року.

Проект порядку денного Зборів:
Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження річних результатів діяльності Банку за 2016 рік, у 

тому числі річної фінансової звітності, звіту Спостережної ради, 
Правління та заходів за результатами розгляду висновків зовнішньо-
го аудиту.

3. Покриття збитків та розподіл прибутку Банку.
4. Відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної 

ради Банку. 
5. Обрання членів Спостережної ради Банку.
6. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з 

членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їхньої ви-
нагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання з ними дого-
ворів.

7. Внесення змін до статуту Банку. Уповноваження осіб на підпи-
сання статуту Банку в новій редакції.

8. Надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Всього активів в т.ч. 409 662 298 531

Грошові кошти та їх еквіваленти 341 448 6 267
Цінні папери, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або 
збиток

29 851 - 

Кредити клієнтам з врахуванням резервів  - 3 321
Інвестиційна нерухомість 3 998 205 391
Основні засоби та нематеріальні активи 7 653 7 451
Інші активи 26 712 76 101
Всього зобов’язань в т.ч. 276 692 167 060
Заборгованість перед банками 0 91 359
Заборгованість перед клієнтами 270 378 73 288
Інші зобов’язання 6 314 2 413
усього капітал, в т.ч 132 970 131 471
Статутний капітал 126 116 126 116
Накопичений збиток  (20 591)  (22 240)
Збиток до оподаткування  (7 308)  (19 491)
Чистий прибуток (збиток)  1 499  (19 491)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700 643 600 700 643 600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

75 72

* Показники за 2016 рік не є остаточними та можуть бути скоригова-
ні, зокрема за наслідками завершення аудиту фінансової звітності 
Банку.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитися з ма-
теріали до дати проведення Зборів за адресою: м. Київ, вул. Вузів-
ська, 5, у робочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00, а в день про-
ведення Зборів — також у місці їх проведення. Посадовою особою 
Банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, є Голова Правління Банку.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, розміщена на www.altbank.ua

спостережна рада банку

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «аЛЬТбаНК»
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код ЄдРПОу 05467694
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вул. Шевченка, будинок 1, с. Малий 
Бузуків, Смілянського району Черкаської області, 20740.

дата, час та місце проведення загальних зборів: «18» квітня 2017 року 
о 11:30 за адресою: вул. Шевченка, будинок 1, с. Малий Бузуків, Смілянсько-
го району Черкаської області, 20740, зал засідань (адмінбудівля).

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «18» квітня 
2017  року з 10:00 до 11:00 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «11» квітня 2017 року.

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО
1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів Товари-

ства.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Голови правління.

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

6. Звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2016рік. Затверджен-
ня висновку Ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 

рік.
9. Про зміну типу ПАТ « МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» з 

публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та 
затвердження нового найменування Товариства. 

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

11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Відкликання Виконавчого органу Товариства.
13. Обрання Виконавчого органу товариства.
14. Відкликання Наглядової ради Товариства. 
15.Обрання Наглядової ради Товариства.
16. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 

представника акціонера — крім паспорта — довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах, оформлену 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, пов’язаними з проектом порядку денного зборів у робочі дні з10-00 
години до 16-00 години (обідня перерва з 13-00 до 14-00 години) за місце-
знаходженням товариства: вул. Шевченка, будинок 1, с. Малий Бузуків, 
Смілянського району Черкаської області, 20740, в бухгалтерії (адмінбудів-
ля) товариства, а також в день проведення зборів — у місці їх проведення 
з 9:00 год. до 10:00 год.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Ніжніков Дмитро Володимирович, телефон 0678233004.

Акціонер до початку проведення зборів, за запитом, має можливість 
ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товари-
ства подається в 

письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- 
www.mbgk.ck.ua

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

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 17042 13299
Основні засоби 6138 5412
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5991 4027
Сумарна дебіторська заборгованість 918 741
Грошові кошти та їх еквіваленти 222 251
Нерозподілений прибуток 10181 6380
Власний капітал 12658 8857
Статутний капітал 491 491
Довгострокові зобов’язання 800 740
Поточні зобов’язання 3584 3702
Чистий прибуток (збиток) 3801 754
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1964000 1964000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 116 118

Телефон для довідок: 0678233004.

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «МаЛО-буЗуКіВсЬКий ГРаНіТНий КаР`ЄР»

(код ЄдРПОу 00204033)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Місцезнаходження товариства: 18013, Україна, Черкаська обл., 
м. Черкаси, проспект Хіміків, будинок 76.

дата, час та місце проведення загальних зборів: 18 квітня 2017 року 
о 12-ій годині у приміщенні ПАТ «Торговий центр «Софот» на 1-шому по-
версі, в кім. 1-47 за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 213 (колишня 
їдальня заводу «Фотоприлад») .

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів відбудеться 18 квітня 2017 року з 11 го-
дини до 11:50 години за місцем проведення зборів в кім. 1-48.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24 годину «11» квітня 2017 року.

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2016 році та основні напрямки його діяльності у 2017 році.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.
5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяль-

ності за 2016 рік.
6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
8. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.
10. Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів.

11. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2016 р.
Для участі в загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати пас-

порт, для представника акціонера крім паспорта — довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, засвідчену відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, пов’язаними з проектом порядку денного, за місцезнаходженням това-
риства: проспект Хіміків, будинок 76, м. Черкаси, Черкаської області, Украї-
на, 18013, в кабінеті начальника відділу власності та цінних паперів у робочі 
дні з 09-00 до 17-00 (зупинка «Черкаська ТЕЦ»), 3-й поверх. Особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова 
правління Рибалка Олександр Васильович (тел. (0472) 397-255). А також Ви 
маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, в день проведення загальних зборів — 
у місці їх проведення.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

( тис. грн.).
Найменування показника Період 

2016 рік 2015 рік
Усього активів 913101 828187
Основні засоби (за залишковою вартістю) 384285 380056
Дострокові фінансові інвестиції 4000 -
Запаси 88693 120581
Сумарна дебіторська заборгованість 251387 252294
Грошові кошти та їх, еквіваленти 99261 21898
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -338874 -628911

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «чеРКасЬКе хіМВОЛОКНО»
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Власний капітал -273668 -616712
Статутний капітал 26272 26272
Дострокові зобов’язання 1504530 1328336
Поточні зобов’язання 818345 632539
Чистий прибуток (збиток) -273668 -616712
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 525432400 525432400
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) 915 1005

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua

Акціонери Товариства до проведення зборів, за запитом, мають можли-

вість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного. Кожний 
акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів, не пізніше, ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількос-
ті, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується акці-
онером до складу органів товариства, за адресою: м. Черкаси, проспект 
Хіміків, 76, ПАТ «Черкаське хімволокно» (зупинка «Черкаська ТЕЦ»), 3-й по-
верх, кабінет відділу власності і цінних паперів. 

довідки за телефоном: (0472) 397-255

Правління ПаТ «черкаське хімволокно»

(код ЄДРПОУ 00476814)
Місцезнаходження товариства: 18005, Черкаська область, місто Чер-

каси, Придніпровський район, вул.Портова, будинок 5.
дата, час та місце проведення чергових загальних зборів:  

«20» квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 18005, Черкаська 
область, місто Черкаси, Придніпровський район, вул. Портова, будинок 5, в 
адмінбудівлі, 2 поверх, кабінет голови правління.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «20» квітня 
2017 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «13» квітня 2017 року. 

Проект Порядку денного 
1.Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів. 
2.Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних 

зборів акціонерів.
4.Звіт Правління ПрАТ «Черкасирибгосп» про результати фінансово-

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

5.Звіт Ревізора ПрАТ «Черкасирибгосп» про роботу за 2016 рік. Затвер-
дження висновків Ревізора по річному звіту і балансу товариства за 2016 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства.

6.Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Черкасирибгосп» про роботу за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.

7.Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік, порядку розподілу 
прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл плано-
вих показників прибутку на 2017 рік. 

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-
вій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту 
Товариства в новій редакції.

9.Відкликання Ревізора товариства. 
10.Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
11.Затвердження Положення про Ревізійну комісію.

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

Найменування показника Періоди
2016 рік 2015 рік 

Усього активів 24022 23031
Основні засоби 3844  3790
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 15685 14491
Сумарна дебіторська заборгованість  2514  2710
Грошові кошти та еквіваленти  57  643
Нерозподілений прибуток  8090  9673
Власний капітал 15573 17156
Статутний капітал  1817  1817
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання  8448  5875
Чистий прибуток (збиток)  — 1583  3745
Середньорічна кількість акцій (шт.)  7268000  7268000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій пртягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  117  116

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: 18005, Черкаська область, місто Черкаси, 
Придніпровський район, вулиця Портова, будинок 5, (приймальня), ІІ по-
верх, у робочі дні з 9-00 години до 16-00 години, а також в день проведення 
зборів — у місці їх проведення з 9:00 до 9:50 год. Особою, відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Рубан Вікторія Пе-
трівна тел. 0(472) 72-49-37. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акці-
онер 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 органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
чергових загальних зборів. 

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

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

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «чеРКасиРибГОсП»

шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «черкаська фірма «Меблі»

код за ЄдРПОу 01555065, місцезнаходження : 18030 м. черкаси вул. 
чигиринська, 29

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
20 квітня 2017 р. о 14.00 годині в офісі за адресою: м. черкаси вул.чиги-
ринська, 29 , і-й поверх, кабінет №7 .

Перелік питань, включених до проекту порядку денного :
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чер-

каська фірма «Меблі».
2. Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі».
3. Звіт виконавчого органу про виконання основних напрямків діяльності 

товариства за 2016 рік та затвердження напрямків діяльності на 2017 рік. 
Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

4. Звіт та висновки ревізора товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 
про наслідки розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. Прийняття рішення про 
наслідки розгляду звіту.

6. Затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 р., покрит-
тя збитку за 2016 рік.

8. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товари-
ства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової 
редакції Статуту Товариства та на вчинення дій, пов»язаних з державною 
реєстрацією нової редакції Статуту.

9. Затвердження значних правочинів , які вчинялися товариством на про-
тязі 2016 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПраТ «черкаська фірма «Меблі» (в тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3213,6 3338,4

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «чеРКасЬКа ФіРМа «МебЛі»
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Основні засоби: пер.в/зал.в. 3499,2/1453,9 3450,1/1465,7
Довгострокові фінансові інвестиції 100,0 100,0
Запаси 88,3 88,4
Сумарна дебіторська заборгованість 605,0  686,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 31,7
Нерозподілений прибуток 33,9  154,1
Власний капітал 3151,3  3271,5
Статутний капітал 1520,7  1520,7
Довгострокові зобов»язання - -
Поточні зобов»язання 62,3 66,9
Чистий прибуток (збиток) -120,2 0,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 342500 342500
К-сть власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)

8 5

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 20 квітня 2017 року з 13.00 год. 
до 13.45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах на 24 годину 13 квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта — довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законо-

давства України.
З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання , включеного до 

проекту порядку
денного загальних зборів акціонерного товариства, можна ознайомити-

ся за адресою веб-сайту
pratfirmamebli.emitents.net.ua
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 зборів, 
за адресою: м.Черкаси вул.Чигиринська, 29 (приймальня) у робочі дні (по-
неділок — п»ятниця) з 09.00 години до 17.00 години, а в день проведення 
Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення. Особою, відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Степченко Гали-
на Володимирівна.

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 проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Телефон для довідок: 047-2 45-70-70 Наглядова Рада товариства»

ПРиВаТНе аКЦIОНеРНе ТОВаРисТВО 
«НауКОВО-ВиРОбНиче Об’ЄдНаННя ПО 

ПЛеМIННIй сПРаВI I ПРОГРесиВНих 
ТехНОЛОГIях В ТВаРиННиЦТВI «ПРОГРес»

(код ЄДРПОУ — 00709557)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вул. Онопрієнка, будинок 10, м. Черка-
си, Черкаської області, Україна, 18034.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «18» квітня 2017 року о 
10:00 годині за адресою: в приміщенні актового залу товариства, вул. Оно-
прієнка, будинок 10, м. черкаси, черкаської області, україна, 18034.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «18» квітня 2017 року з 
9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

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

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання 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 «НВО «ПРОГРЕС» 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 «НВО «ПРОГРЕС» про роботу за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

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

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

8.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до ви-
мог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товари-
ства 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 пред-

ставника акціонера крім паспорта — довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням товариства: вул. Онопрієнка, будинок 10, кім 24, другий поверх, м. Чер-
каси, Черкаської області, Україна, 18034 у робочі дні з 8:00 години до 16:00 годи-
ни, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення 
реєстрації. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами є Бойко Наталія Сергіївна. Довідки за телефоном (0472) 55-09-95. 

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів.

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://nvo-progress.emitents.net.ua/ua/

Телефон для довідок: (0472) 55-09-95. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства(тис.грн.).
Найменування показника Періоди

2016 рік 2015 рік 
Усього активів 31771 29564
Основні засоби 14317 14096
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 7922 6510
Сумарна дебіторська заборгованість 3638 1374
Грошові кошти та еквіваленти 1343 3246
Нерозподілений прибуток 20805 18633
Власний капітал 7020 7020
Статутний капітал 2230 2230
Довгострокові зобов’язання 460 479
Поточні зобов’язання 1256 1202
Чистий прибуток (збиток) 3651 5570
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8919960 8919960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій пртягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 43

(код ЄдРПОу 21382916)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 20300, Черкаська область, місто Умань, 
вул. Паризької Комуни, будинок 2/38. Дата, час та місце проведення загаль-
них зборів: «18» квітня 2017 року о 13:00 годині за адресою: 20300, чер-
каська область, місто умань, вул. Паризької Комуни, будинок 2/38 кім-
ната №1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «18» квітня 2017 року з 
12:00 до 12:50 години за місцем проведення зборів.

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

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «уМаНсЬКий ОПТиКО-МехаНічНий ЗаВОд»
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2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних 

зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОМЗ» про результати фінансово-

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

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОМЗ» про роботу за 2016 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Това-
риства.

6. Звіт Ревізора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОМЗ»про роботу за 2016 рік. За-
твердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-
ства.

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

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до ви-
мог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товари-
ства у новій редакції.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Відкликання Ревізора Товариства.

Для участі в чергових загальних зборах акціонерам при собі мати пас-
порт, для представника акціонера крім паспорта — довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого 
законодавства 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 адресою: 20300, Черкаська область, місто Умань, вул. Паризької 
Комуни, будинок 2/38, кімната №1 у робочі дні з 10-00 години до 16-00 го-
дини, а також в день проведення зборів — у місці їх проведення з 12:00 
год. до 12:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами є головний бухгалтер Гачкало Лілія Іванівна 
тел. 0(4744)  3-66-09. 

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.

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

Телефон для довідок: 0(4744) 3-66-09. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  — http://prat_umanskyomz.emitents.net.ua/ua/
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.).
Найменування показника Періоди

2016 рік 2015 рік 
Усього активів 1043,6 1019,1
Основні засоби 678,0 588,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 266,2 281,3
Грошові кошти та еквіваленти 98,5 149,8
Нерозподілений прибуток 129,8 111,4
Власний капітал 1031,3 1011,9
Статутний капітал 583,0 583,0
Довгострокові зобов’язання 6,7 2,7
Поточні зобов’язання 5,6 4,5
Чистий прибуток (збиток) 18,4 13,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2332000 2332000
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) 2 2

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ПеРесуВНа МехаНіЗОВаНа КОЛОНа № 42»

(Далі — ПрАТ «ПМК-42», Товариство, код за ЄДРПОУ 01036610, міс-
цезнаходження: Україна, 18036, Черкаська область, місто Черкаси, про-
спект Хіміків, будинок 12)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «21» квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин (Далі — чергові 
Загальні збори) за адресою: україна, 18036, черкаська область, місто 
черкаси, проспект хіміків, будинок 12, адміністративне приміщення 
ПраТ «ПМК-42», зал засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 
у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «21» квітня 2017 року з 
09:00 год. до 09:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах — 14.04.2017р. (станом на 24 годину)

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської ді-

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

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

4. Звіт Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом 
на 31.12.2016р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонер-
ні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

7. Затвердження положення про Загальні збори Товариства та поло-
ження про Наглядову раду Товариства.

8. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

 ПраТ «ПМК-42» (тис. грн.)
Найменування показника період

2016 рік 2015 рік
Усього активів 578 696
Основні засоби 376 467
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 101 117
Сумарна дебіторська заборгованість - -

Грошові кошти та їх еквіваленти 29 34
Нерозподілений прибуток -1220 -1145
Власний капітал 227 302
Статутний капітал 261 261
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 351 394
Чистий прибуток (збиток) -75 -10
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1045600 1045600
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
Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства 

можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок — 
п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 18036, Черкаська область, 
місто Черкаси, проспект Хіміків, будинок 12, адміністративне приміщення 
ПрАТ «ПМК-42», кабінет Директора Товариства, а в день проведення чер-
гових Загальних зборів — також у місці їх проведення з 08:00 год. до 
10:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — Директор Товариства Рябокінь І.М.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: pmk42.pat.ua.

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам при собі мати пас-
порт, для представника акціонера крім паспорта — довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючо-
го законодавства України.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонова-
них питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізні-
ше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту 
порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Телефон для довідок: (0472) 65-41-95
Наглядова рада ПраТ «ПМК-42»
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ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО  
«НауКОВО – ВиРОбНиче ПідПРиЄМсТВО 

«сМіЛяНсЬКий еЛеКТРОМехаНічНий ЗаВОд»
ПОВідОМЛеННя

про проведення річних Загальних зборів акціонерного Товариства
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «На-

уково — виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» 
(ідентифікаційний код 30147563), надалі — ПАТ «НВП «СЕМЗ», або Това-
риство.

Місцезнаходження Товариства: 20705, Черкаська обл., м. Сміла, 
вул. Коробейника, буд.1.

ПАТ «НВП «СЕМЗ» повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів То-
вариства відбудуться 20 квітня 2017 року об 11-00 годині за адресою: 
20705, черкаська обл., м. сміла, вул. Коробейника, буд. 1, зал засідань 
в будівлі заводоуправління.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах відбудеться 20 квітня 2017 року з 09.45 год. до 10.45 год. за адре-
сою: 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1, зал засі-
дань в будівлі заводоуправління. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів). 

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами за-
конодавства України.

Перелік питань з проектами рішень (крім кумулятивного 
голосування),

включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів 
акціонерів:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.1. 
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.2. 
Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 3. 

акціонерів та голосування
Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за резуль-4. 

татами розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за 5. 

результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік
Затвердження висновків Ревізійної комісії. Ухвалення рішення за ре-6. 

зультатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік7. 
Про затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік8. 
Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затверджен-9. 

ня нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписан-
ня та вчинення державної реєстрації

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товари-10. 
ства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про 
Правління Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.

Про скасування внутрішнього положення Про ревізійну комісію То-11. 
вариства

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства12. 
Про обрання членів Наглядової ради Товариства13. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладе-14. 

ні з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої 
підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства15. 
Про обрання членів Ревізійної комісії товариства16. 
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 17. 

можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рі-
шення та надання повноважень на їх укладання

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами річних Загальних зборів 
до 19 квітня 2017 року(включно) у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин 
(обідня перерва з 12.00 до 12.30) за місцем знаходження Товариства: 
20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1, будівля заводо-
управління, 2 поверх, кабінет 211. Відповідальна за ознайомлення з мате-
ріалами Зборів — Секретар Правління Мороз Марія Яківна телефон 
(04733) 3-63-09. 

20 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денно-
го — www.semz.info

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

Найменування показників Період
Звітний Попередній

Всього активів 117 240 103094
Основні засоби 21 981 25 376
Довгострокові фінансові інвестиції 3 280 3 280
Запаси 37 807 41 444
Сумарна дебіторська заборгованість 49499 28195
Грошові кошти і їх еквівалент 3 099 2 384
Нерозподілений прибуток (-144 342) (-148 644)
 Власний капітал (-115 621) (-119 923)
Статутний капітал 22 977 22 977
Довгострокові зобов'язання 123 557 123 819
Поточні зобов'язання 109 304 99 198
Чистий прибуток (збиток) 4 302 (-29 991)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 063 600 3 063 600
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума грошей, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

766 897

Правління ПаТ «НВП «сеМЗ»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПубЛічНе аКЦіОНеРНе 
ТОВаРисТВО «бТа баНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://btabank.ua/ukr/osobliva_
informaciya.php

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
10.03.2017 р. АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) повідомив про за-

міну члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БТА БАНК» — представника акціонера. Припинення повноважень поса-
дової особи виконано на підставі повідомлення № 11РВ-257/2959 від 
10.03.2017 р. (Вх. №8-ДСК від 10.03.2017 р). Посадова особа Рахматулаєв 
Абліміт Абдурашитович (паспорт: серія б/с номер 09825612 виданий 
15.01.2015 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан), яка 
займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Част-
кою в статутному капіталі та пакетом акцій емітента не володіє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа обиралася до 

Наглядової ради як представник акцiонера АТ «БТА Банк», якому належить 
99,99536% статутного капiталу. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 17.11.2016 р.

10.03.2017 р. АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) повідомив про за-
міну члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БТА БАНК» — представника акціонера. Набуття повноважень посадової 
особи виконано на підставі повідомлення № 11РВ-257/2959 від 10.03.2017 р. 
(Вх. №8-ДСК від 10.03.2017 р). Посадова особа Оспанов Рустем Валерійо-
вич (паспорт: серія б/с номер 07414226 виданий 18.04.2011 р. Міністер-
ством Юстиції Республіки Казахстан) обрана на посаду Член Наглядової 
ради. Часткою в статутному капіталі та пакетом акцій емітента не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який набуває повноважень особа: до чергових річних загальних зборів ак-
ціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
фінансовий директор ТОВ «World Stamp», викладач КазНу ім. Аль-Фарабі, 
керуючий партнер Керуюча компанія ФПІ RCG IF, RCS Investment Advisor, 
перший віце-президент горнорудної компанії АТ «БАСТ». Особа — пред-
ставник акцiонера АТ «БТА Банк», якому належить 99,99536% статутного 
капiталу.

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

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

2.
Голова Правління безвушко Є.О.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 13.03.2017

(дата) 
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ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «аМуР»
(Далі — ПрАТ «АМУР», Товариство, код за ЄДРПОУ 14192196, місце-

знаходження: Україна, 18029, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця 
30 років Перемоги, будинок 2)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «19» квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин (Далі — чергові 
Загальні збори) за адресою: україна, 18029, черкаська область, місто 
черкаси, вулиця 30 років Перемоги, будинок 2, адміністративне при-
міщення ПраТ «аМуР», зал засіданьТовариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для учас-
ті у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «19» квітня 2017 року з 
09:00 год. до 09:55 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах — 12.04.2017р. (станом на 24 годину)

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

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

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

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

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

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПраТ «аМуР» (тис. грн.)

Найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 804 828
Основні засоби 391 435
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 413 393
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток 672 683
Власний капітал 777 788
Статутний капітал 105 105
Довгострокові зобов’язання 0 1
Поточні зобов’язання 27 39
Чистий прибуток (збиток) (11) 19
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20000 20000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2
Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства 

можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок — 
п’ятниця), робочий час (з 09:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 18029, Черкаська область, 
місто Черкаси, вулиця 30 років Перемоги, будинок 2, адміністративне при-
міщення ПрАТ «АМУР», кабінет Директора Товариства, а в день проведен-
ня чергових Загальних зборів — також у місці їх проведення з 09:00 год. до 
10:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — Директор Товариства Харченко Ю.Р.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: amur.pat.ua.

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам при собі мати пас-
порт, для представника акціонера крім паспорта — довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог дію-
чого законодавства України.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонова-
них питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізні-
ше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту 
порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Телефон для довідок: (0472) 63-89-86, 63-98-15
Наглядова рада ПраТ «аМуР»

Повідомлення про проведення загальних Зборів

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ОВідіОПОЛЬсЬКий аГРОбуд» 

(надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ: 03578751, місце знаходження 
згідно з реєстраційними документами 67801, Україна, Одеська обл., Овіді-
опольський р-н, смт. Овідіополь, вул. Одеська, 16, повідомляє про прове-
дення річних загальних Зборів акціонерів, які призначенні на 27 квітня 2017 
року об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: Одеська обл., 
Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, вул. Одеська, 16 каб. № 1.

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись в день та за місцем їх 
проведення з 10.00 до 10.50 год. Відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 
годину, 21 квітня 2017 року у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціоне-
рів — документ, що посвідчує особу та належним чином посвідчену дові-
реність (відповідно до чинного законодавства). 

Перелік питань включені до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про 

припинення їх повноважень. 
2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня (ів) для го-

лосування на загальних зборах акціонерів.
4. Розгляд звіту правління за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік, прийнят-

тя рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік, прийняття рі-

шення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодав-
ства України.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважуються на 
підписання таких договорів.

12. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення упо-
вноважених осіб для підписання нової редакції Статуту та внесення за-
пису до Єдиного державного реєстру. 

13. Прийняття рішення про ліквідацію контролюючого органу Товари-
ства, припинення повноважень Ревізора Товариства.

З документами (матеріалами) до проекту порядку денного, під час під-
готовки до загальних зборів, можливо ознайомитись у робочі дні з 09:00 
до 15:00 (обідня перерва: 13:00 — 14:00) за адресою:Одеська область, 
смт. Овідіополь, вул. Одеська, буд. 16, кабінет № 1, телефон (04851) 3-12-42, 
в день проведення зборів — у місці їх проведення. Посадова особа Това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Голова правління ПрАТ «ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД» — Хро-
менков Сергій Володимирович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
ovidiopolagrobud.pat.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПраТ «ОВідіОПОЛЬсЬКий аГРОбуд» (тис.грн.):

Найменування показника період
звітний попере-

дній 
Усього активів 562,5 511,9
Основні засоби 278,2 295,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 176,7 180,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 107,6 35,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2,6 -47,6
Власний капітал 562,5 511,9
Статутний капітал 1,8 1,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) 45,0 -33,6
Середньорічна кількість акцій, шт. 3600 3600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 6 7
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ПРиВаТНе аКЦIОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ЛЬВIВсЬКий ЛОКОМОТиВОРеМОНТНий ЗаВОд»

Титульний аркуш Повідомлення 
 (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о.голови правлiння ярема роман ярославович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 13.03.2017

(дата)

Особлива інформація  
(інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

 операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Львiвський локомотиворемонт-

ний завод»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Код за ЄДРПОУ
00740599
5. Міжміський код та телефон, факс
0322378404 
6. Електронна поштова адреса
info@lvivlrz.com

II. дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 13.03.2017

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у* Цiннi папери України

(номер та найменування 
офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці www.lvivlrz.com в мережі 

Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 

обрано 
або 

припинено 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за ЄдРПОу 
юридичної 

особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
13.03.2017 припинено 

повнова-
ження

Член 
наглядо-
вої ради

Нелюбина 
Надiя 

Павлявна

н/д н/д
н/д

0

Зміст інформації:
Звiльнена Нелюбина Надiя Павлiвна з посади члена наглядової ради.

Товариством самостійно виявлено технічні помилки в пові-
домлені про проведення загальних зборів ПАТ «ГРОНО-ТЕКС» 
код за ЄДРПОУ 00309134, яке опубліковано Бюлетень «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», номер 48 від 13.03.2017р , а саме: …збори відбудуться 
замість 20 квітня 2017 року о13:00 год , слід читати 25 квітня 

2017 року об 11:00 год., реєстрація акціонерів…замість з 
12:00 год. до 12:45 год., слід читати 10:00 год. до 10:45 год., 
дата складання переліку акціонерів… замість станом на 
13 квітня 2017 року, слід читати 19 квітня 2017 року. 

директор  Лакотош і.В.

ПаТ «ГРОНО-ТеКс»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРОВИЦЬКЕ» (надалі — 
Товариство) код ЄДРПОУ 02800377, місцезнаходження: село Боровиця, 
Чигиринський район, Черкаська область, 20921, повідомляє, що чергові за-
гальні збори акціонерів Товариства (надалі — загальні збори) відбудуться 
20 квітня 2017 року о 16.00 год., за адресою (місце проведення): зал за-
сідань, кабінет № 7, адмінбудівля Товариства, вул. Крилівська 184, 
с. боровиця, чигиринський р-н., черкаська обл.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
Товариства буде проводитись 20 квітня 2017р., з 15.15 год. до 15.45 год., за 
адресою та місцем проведення загальних зборів Товариства. Для реєстра-
ції для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, пред-
ставникам акціонерів — паспорт або інший документ, що ідентифікує особу 
представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтер-
еси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і 
видану відповідно до законодавства України. Під час підготовки до загаль-
них зборів Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами (ма-
теріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 20 квітня 
2017 року в робочі дні, робочий час за адресою Товариства: кабінет дирек-
тора № 1, адмінбудівля Товариства, вул. Крилівська 184, с. Боровиця, Чиги-
ринський р-н., Черкаська обл. Відповідальна посадова особа — директор 
Ганенко Сергій Анатолійович. Документи (матеріали), необхідні для при-
йняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, нада-
ються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового 
запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів Това-
риства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці прове-
дення загальних зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: http://borovitske.at24.com.ua// Дата складання пере-
ліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах 
Товариства: на 24.00 год., 13квітня 2017 року. 

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

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про виконан-
ня повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬ-
ТА». Прийняття рішення про припинення її повноважень.

2.Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлете-

нів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регла-

менту роботи загальних зборів.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

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

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 
31.12.2016р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, 
передбачених законом.

8. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочи-
нів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та 
розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання 
таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні това-
риства».

9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у но-
вій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначен-
ня уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства 
та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

10.Затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій ре-
дакції.

11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 
12. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

17. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства, щодо виходу 
ПрАТ «Боровицьке» із складу засновників колективного підприємства по 
агропромисловому будівництву « Райагробуд» Чигиринського району Чер-
каської області.

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «бОРОВиЦЬКе»
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Основні показники фінансово-господарської діяльності 
(тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2016р.

Попере-
дній 2015р.

Усього активів 19946 14076
Основні засоби 2807 3236
Довгострокові фінансові інвестиції 6 6
Запаси 3067 2953
Сумарна дебіторська заборгованість 13915 7713
Грошові кошти та їх еквіваленти 138 80
Нерозподілений прибуток 11967 6752
Власний капітал 19110 13895

Статутний капітал 807 807
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 836 33
Чистий прибуток (збиток) 5215 1061
Середньорічна кількість акцій (шт.) 807470 807470
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 51

Наглядова рада ПраТ «бОРОВиЦЬКе».Телефон для довідок Това-
риства: (04730) 91323. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНе аКЦіО-
НеРНе ТОВаРисТВО «МаЛЬВа». 2. Код за ЄДРПОУ: 23493850. 
3. Місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. богатирська, буд. 12. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 412-41-55 факс 412-20-93. 
5. Електронна поштова адреса: 23493850@atrep.com.ua. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: 23493850.infosite.com.ua. 7. Вид особливої 
інформації: відомості про припинення емітента шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням 
вищого органу емітента або суду. II. Текст повідомлення. дата при-
йняття рішення про припинення емітента: 15.03.2017; назва уповнова-
женого органу емітента, що прийняв це рішення: чергові річні загаль-
ні збори акціонерів; причини такого рішення: недоцільність 
існування юридичної особи у формі акціонерного товариства у 
зв’язку із значними фінансовими витратами на своє обслугову-
вання; спосіб припинення юридичної особи: перетворення; дата про-
ведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання — 
15.03.2017; результати голосування: кількість голосів «за» — 184807, 
кількість голосів «проти» — 0: повне найменування юридичної особи 
(осіб) правонаступника — ТОВаРисТВО З ОбМеЖеНОЮ ВIдПОВI-
даЛЬНIсТЮ «МаЛЬВа 2017»; порядок розподілу активів та зобов'я-
зань: усе майно, сукупність прав і обов’язків переходить до право-
наступника; розмір статутного капіталу правонаступника — розмір 
статутного капіталу ТОВ «МаЛЬВа 2017», що створюється шля-
хом перетворення акціонерного товариства, на дату його створен-
ня має дорівнювати розміру статутного капіталу ПраТ «МаЛЬВа», 
що перетворюється (463107.5 .грн.), зменшеному на загальну номі-
нальну вартість акцій, що не підлягають обміну; інформація про по-
рядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, 
на акції (частки, паї) юридичних осіб — правонаступників: Перелік за-
сновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника, 
зазначений у його установчих документах, має включати усіх акці-
онерів товариства, що припиняється, станом на день затверджен-
ня установчих документів створюваного товариства-
правонаступника, із зазначенням розміру частки кожного 
засновника (учасника). Розподіл часток створюваного товариства-
правонаступника відбувається із збереженням співвідношення 
кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ак-
ціонерного товариства, що перетворюється. Розмір статутного 
капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акці-
онерного товариства, на дату його створення має дорівнювати 
розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що пере-
творюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, 
що не підлягають обміну. акції ПРиВаТНОГО аКЦіОНеРНОГО ТО-
ВаРисТВа «МаЛЬВа» конвертуються в частки підприємницького 
товариства-правонаступника — ТОВаРисТВа З ОбМеЖеНОЮ 
ВIдПОВIдаЛЬНIсТЮ «МаЛЬВа 2017» та розподіляються серед 
його учасників. Коефіцієнт конвертації дорівнює 1. Не підлягають 
обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим това-
риством, які на дату прийняття рішення про припинення товари-
ства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відпо-
відно до законодавства. Такі акції підлягають анулюванню в 
порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова комі-
сії з припинення Власюк Петро Петрович. 15.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНе аКЦіО-

НеРНе ТОВаРисТВО «МаЛЬВа». 2. Код за ЄДРПОУ: 23493850.  
3. Місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. богатирська, буд. 12. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 412-41-55 факс 412-20-93. 
5. Електронна поштова адреса: 23493850@atrep.com.ua. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: 23493850.infosite.com.ua. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
II. Текст повідомлення. Назва уповноваженого органу емiтента, який 
прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: чергові річні за-
гальні збори акціонерів. Дата прийняття рiшення — 15.03.2017. Змiст 
такого рiшення iз зазначенням пiдстав: припинення повноважень од-
ноосібного виконавчого органу та призначення комісії з припинен-
ня у складі однієї особи у зв`язку з прийняттям рішення про при-
пинення емітента шляхом перетворення в товариство з обмеженою 
відповідальністю. Припинено повноваження — Генеральний ди-
ректор — Власюк Петро Петрович, у зв`язку з прийняттям рішення 
про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з 
обмеженою відповідальністю. Не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках 
— 93.29. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді — з 
24.03.2015. На посаду нікого не призначено у зв`язку з переходом по-
вноважень щодо управління справами емітента до комісії з припинен-
ня. Призначено — Голова комісії з припинення Власюк Петро Пе-
трович у зв`язку із прийняттям рішення про припинення емітента 
шляхом перетворення та про призначення комісії з припинення. 
Строк, на який призначено (обрано) особу — безстроково. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний ди-
ректор ПрАТ «МаЛЬВа». III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голо-
ва комісії з припинення Власюк Петро Петрович. 15.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНе аКЦіО-
НеРНе ТОВаРисТВО «МаЛЬВа». 2. Код за ЄДРПОУ: 23493850. 
3. Місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. богатирська, буд. 12. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 412-41-55 факс 412-20-93. 
5. Електронна поштова адреса: 23493850@atrep.com.ua. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: 23493850.infosite.com.ua. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів. II. Текст повідомлен-
ня. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів — 15.03.2017, найменування уповноваженого орга-
ну, що його прийняв: чергові річні загальні збори акціонерів. Відо-
мості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: характер 
правочинів: щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства. 
Гранична сукупність вартості правочинів — 4000 тис.грн.; вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітност  
537,4 тис.грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках) — 744,32%; загальна кількість голосуючих акцій 
— 184807 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах — 184807 акцій іменних 
простих, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення — 184807 акцій іменних простих, та «проти» — 0 акцій імен-
них простих. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова комісії з 
припинення Власюк Петро Петрович. 15.03.2017

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «МаЛЬВа»
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ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО  
іМ. шеВчеНКа 

(надалі — Товариство) код ЄДРПОУ 02800182, місцезнаходження: 
вул. Чкалова 13,с. Червона Слобода, Черкаський район, Черкаська обл., 
19604, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства (на-
далі — загальні збори) відбудуться 18 квітня 2017 року о 17.00 год., за 
адресою (місце проведення): черкаська обл., черкаський р-н., с. чер-
вона слобода, вул. чкалова 13, адмінбудівля Товариства, актовий 
зал, кабінет № 3. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у 
загальних зборах Товариства буде проводитись 18 квітня 2017р., з 
16.15 год. до 16.45 год., за адресою та місцем проведення загальних збо-
рів Товариства.Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам 
необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що іден-
тифікує особу акціонера, представникам акціонерів — паспорт або інший 
документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіре-
ність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на 
загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства Укра-
їни. Під час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери можуть 
ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціоне-
рам цього повідомлення до 18 квітня 2017 року в робочі дні, робочий час 
за адресою місцезнаходження Товариства: Черкаська обл., Черкаський 
р-н.,с.Червона Слобода, вул.Чкалова 13, адмінбудівля Товариства,кабінет 
директора № 1. Відповідальна посадова особа — директор Зінченко Ан-
дрій Іванович. В день проведення загальних зборів Товариства ознайоми-
тись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних 
зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http:// shevchenkorpt.at24.com.ua//.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у загальних зборах Товариства на 24.00 год., 11 квітня 2017 року. 

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

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про вико-
нання повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК 
«ДЕЛЬТА». Прийняття рішення про припинення її повноважень. 2.Визна-
чення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування.3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвер-
дження регламенту роботи загальних зборів.4. Звіт Директора про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визна-
чення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Директора.5. Звіт Наглядової ради про роботу 
за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 
31.12.2016р.7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збит-
ків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуван-
ням вимог, передбачених законом.8. Попереднє надання згоди (схвален-
ня) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із за-
значенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. 
Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 4071,9 6321,8
Основні засоби 2457,2 2601,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 508,1 2321,5
Сумарна дебіторська заборгованість 102,2 598,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 603,7 280,1
Нерозподілений прибуток -3344,8 -1213,0
Власний капітал 4020,9 6253,4
Статутний капітал 1324,6 1324,6
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 35,9 53,3
Чистий прибуток (збиток) -2131,8 -15,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1324631 1324631
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

8 13

Наглядова рада ПраТ ім. шеВчеНКа Телефон для довідок Това-
риства: (0472) 722775.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-ПубЛIчНе аКЦIОНеРНе 

ТОВаРисТВО «МиКОЛаЇВОбЛеНеРГО»
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. 17.3.(28) Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» до ви-
ключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшення про 
надання згоди на вчинення значних правочинiв. Згiдно п. 20.1. Статуту 
Товариства правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова 
вартiсть майна, робiт або послуг кожного з них перевищує 10 (десять) 
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно вiд вартостi 
значними правочинами є: зокрема, договори поруки, договори оренди зе-
мельних дiлянок та iншого нерухомого майна, або основних засобiв Това-
риства, правочини щодо вiдступлення права вимоги та/або зарахування 
зустрiчних однорiдних вимог.

Згiдно п. 1 Положення про порядок проведення розрахункiв за елек-
тричну енергiю, затвердженого Постановою КМ України вiд 19.07.2000 
№ 1136 (далi — Положення), споживачi, яким електрична енергiя постача-
ється енергопостачальником, що провадить пiдприємницьку дiяльнiсть з 
постачання електричної енергiї за регульованим тарифом та купує елек-
тричну енергiю в оптового постачальника, зобов’язанi оплачувати її 
вартiсть виключно коштами шляхом їх перерахування на поточний раху-
нок iз спецiальним режимом використання такого енергопостачальника 
(його структурного пiдроздiлу), вiдкритий в уповноваженому банку.

Вiдповiдно до вимог п. 6 Положення кошти, що надходять за спожиту 
електричну енергiю на пiдставi визнаної претензiї або за рiшенням господар-
ського суду, зараховуються енергопостачальнику виключно на його поточ-
ний рахунок iз спецiальним режимом використання. Кошти, що надходять 
вiд споживачiв (крiм населення) за споживання електричної енергiї понад 
договiрну величину за розрахунковий перiод у розмiрi двократної вартостi 
рiзницi мiж фактично спожитою та договiрною величиною, i кошти, що над-
ходять вiд споживачiв (крiм населення) за перевищення договiрної величини 
потужностi у розмiрi двократної вартостi рiзницi мiж її найбiльшою величи-
ною, зафiксованою протягом розрахункового перiоду, та договiрною величи-
ною потужностi, зараховуються енергопостачальнику виключно на його по-
точний рахунок iз спецiальним режимом використання. Кошти, отриманi 
енергопостачальником у рахунок вiдшкодування завданих йому збиткiв, та 
суми пенi зараховуються на поточний рахунок енергопостачальника. 

Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 
13.03.2017 (протокол № 12) надано згоду виконавчому органу ПАТ «Мико-
лаївобленерго», без отримання на це згоди наглядової ради Товариства, 
вчиняти такi правочини:

- залiки зустрiчних однорiдних вимог з комунальними пiдприємствами 
в частинi заборгованостi Товариства за послуги водопостачання та 
водовiдведення на заборгованiсть комунальних пiдприємств перед Това-
риством за реактивну електричну енергiю;

- залiки зустрiчних однорiдних вимог в межах одного i того самого 
контрагента у разi наявностi кiлькох договорiв з ним, за якими iснує як 
кредиторська, так i дебiторська заборгованiсть, крiм заборгованостi за ак-
тивну електричну енергiю;

- укладення договорiв поруки з метою здiйснення розрахункiв за актив-
ну електричну енергiю, перевищення договiрної величини споживання, 
перевищення лiмiтiв потужностi одним споживачем за iншого виключно з 
використанням рахункiв зi спецiальним режимом використання;

- укладення договорiв поруки з метою здiйснення розрахункiв за реак-
тивну електричну енергiю, пеню, iнфляцiйнi витрати, 3 вiдсотки рiчних од-
ним споживачем за iншого на поточний рахунок Товариства;

- укладення договорiв оренди земельних дiлянок державної та кому-
нальної форми власностi пiд енергетичними об’єктами ПАТ «Миколаїв-
обленерго».

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
Генеральний директор О.П. сивак

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2017

(дата)
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Повідомлення  
про проведення річних (чергових) Загальних зборів

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРиТсВО 
«хеРсОНсЬКий хЛібОКОМбіНаТ»

(код ЄдРПОу 00380267)
Місце знаходження: 73000, Херсонська область, місто Херсон, 

вулиця Червоностудентська, будинок 30, 
Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» (далі по 

тексту Товариство) повідомляє, що річні (чергові) Загальні збори акціонерів 
Товариства відбудуться 24 квітня 2017 року за адресою: 73000, херсон-
ська область, місто херсон, вулиця червоностудентська, будинок 30, 

адміністративна будівля (актова зала Товариства). Початок проведення 
Загальних зборів акціонерів Товариства о 10 годині 00 хвилин. 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборів акціонерів розпочи-
нається о 09 годин 00 хвилин і закінчується о 09 годині 50 хвилин. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах 18 квітня 2017 року.

до проекту порядку денного включені наступні питання:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних збо-

рів;
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі — 
Товариство) код ЄДРПОУ 00952597, місцезнаходження: провулок Про-
мисловий 6, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська область, 19400, 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі — 
загальні збори) відбудуться 19 квітня 2017 року об 11.00 год., за адре-
сою (місце проведення): провулок Промисловий 6, м. Корсунь-
шевченківський, черкаська область, 19400, адмінбудівля 
Товариства, зал засідань, кабінет № 7.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
Товариства буде проводитись 19 квітня 2017р., з 10.00 год. до 10.45 год., 
за адресою та місцем проведення загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує 
особу акціонера, представникам акціонерів — паспорт або інший доку-
мент, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність 
на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на за-
гальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства Украї-
ни. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при собі 
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців станом на дату, що передує даті проведення загальних збо-
рів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну 
копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає по-
вноваження уповноваженої особи. 

Під час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери можуть 
ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціоне-
рам цього повідомлення до 19 квітня 2017 року в робочі дні, робочий час 
за адресою місцезнаходження Товариства: провулок Промисловий 6,  
м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська область, адмінбудівля Товари-
ства, кабінет голови правління.

Відповідальна посадова особа — голова правління Поліщук Тамара 
Вікторівна. В день проведення загальних зборів Товариства ознайоми-
тись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загаль-
них зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http:// hpp.at24.com.ua/

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у загальних зборах Товариства: на 24.00 год., 12 квітня 
2017 року. 

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 загальних зборів 
(перелік питань що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору № б/н від 
13.03.2017 року про виконання повноважень лічильної комісії депозитар-
ною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Прийняття рішення про припинення 
її повноважень.

2.Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюле-
тенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження ре-
гламенту роботи загальних зборів.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови прав-
ління.

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

6. Затвердження рішень Наглядової ради за період з 26.04.2016р., по 
19.04.2017р., які потребують затвердження загальними зборами Товари-
ства.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 
31.12.2016р.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням ви-
мог, передбачених законом.

9. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру право-
чинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на 
укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства».

10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у 
новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Ви-
значення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту То-
вариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

11.Затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій 
редакції.

12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 
13. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
14. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15.Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових дого-

ворів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

18. Припинення повноважень членів Правління Товариства.
19.Визначення строку повноважень членів Правління Товариства.
20. Обрання членів Правління Товариства.

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

Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 368087 302460
Основні засоби 69399 73680
Довгострокові фінансові інвестиції 5 5
Запаси 62944 61176
Сумарна дебіторська заборгованість 143572 86266
Грошові кошти та їх еквіваленти 21848 19277
Нерозподілений прибуток 81534 47473
Власний капітал 222232 188171
Статутний капітал 2600 2600
Довгострокові зобов’язання 719 719
Поточні зобов’язання 145136 113570
Чистий прибуток (збиток) 34061 29557
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 400 000 10 400 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

92 97

Наглядова рада ПраТ «КОРсуНЬ-шеВчеНКіВсЬКе хПП».
Телефон для довідок Товариства: (04735) 20353. 

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО
«КОРсуНЬ-шеВчеНКіВсЬКе хЛібОПРийМаЛЬНе ПідПРиЄМсТВО»

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «хеРсОНсЬКий хЛібОКОМбіНаТ»
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3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту;

4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту, визначення основних напрямків діяльності Товари-
ства на 2017 рік;

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

6. Затвердження висновку ревізійної комісії;
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік;
8. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році;
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, 
11. Затвердження умов контрактів із членами Наглядової ради Товари-

ства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважена 
підписати контракти із членами Наглядової ради;

12. Наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством 
протягом звітного 2016 року;

13.Збільшення розміру статутного капіталу Дочірнього підприємства 
«ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Хер-
сонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ — 32725736;

14.Перерозподіл часток у статутному капіталі Дочірнього підприємства 
«ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Хер-
сонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ — 32725736, 

15. Затвердження у новій редакції Статуту Дочірнього підприємства 
«ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Хер-
сонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ — 32725736 та визначення особи, що 
уповноважена підписати Статут Дочірнього підприємства у новій редакції;

16. Визначення особи та надання повноважень щодо вчинення дій з дер-
жавної реєстрації змін до установчих документів Дочірнього підприємства 
«ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Хер-
сонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ — 32725736;

17. Про укладення Товариством, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. 
включно, значних правовичинів (кредитних договорів, договорів застави/
іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з ПАТ «МАРФІН 
БАНК» на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 млн. грн. за кож-
ним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ «МАРФІН 
БАНК», з наданням повноважень на підписання вказаних договорів Голові 
Правління.

18. Про припинення повноважень лічильної комісії Загальних зборів. 
Повідомлення про проведення річних (чергових) Загальних зборів з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го розміщено за адресою: http://www.hleb.kherson.ua у розділі для акціонерів.

Під час підготовки до річних (чергових) Загальних зборів акціонери ма-
ють можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішення з питань порядку денного від дати від дати надіслання повідомлен-
ня про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів 
за адресою: 73000, Херсонська область, м. Херсон, вулиця Гімназична 
(Червоностудентська), будинок 30, кабінет № 9 адміністративної будівлі То-
вариства з понеділка по п’ятницю з 08 години до 17 години окрім обідньої 
перерви, що триває з 12 години до 13 години. 

Відповідальна особа за ознайомлення з документами підчас підготовки 
до Загальних зборів Дурова Н.Т. 

Телефон для довідок — (0552)494172.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)*
Найменування показника Період

звітний Попередній
Усього активів 35711 27094
Основні засоби 15925 14942
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8310 5790
Сумарна дебіторська заборгованість 10020 5729
Грошові кошти та їх еквіваленти 727 607
Нерозподілений прибуток 595 (3061)
Власний капітал 10536 6907
Статутний капітал 812 812
Довгострокові зобов’язання 4890 1525
Поточні зобов’язання 20258 18662
Чистий прибуток (збиток) 3656 2591
Середньорічна кількість акцій(шт.) 3248400 3248400
Кількість власних акцій, випущених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 516 533

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні 
Голова правління ПраТ «херсонський хлібокомбінат» дуров с.б.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕРВІСНО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО», місцезнаходження Волин-
ська обл., м. Луцьк, вул. Боженка, 34 повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2017 року 
об 11.00 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. божен-
ка, 34 (кабінет №252) . Реєстрація акціонерів (їх представників) буде 
проводитись за місцем проведення зборів 18.04.2017р. з 10.00 год. до 
10.50 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах –11.04.2017р.

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про затвердження регламенту проведення Зборів та порядку го-

лосування на Зборах акціонерів Товариства. 
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік 

. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту. 
6. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
8. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень наглядової ради товариства.
10. Обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження 

умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами На-
глядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з 
членами Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень ревізійної комісії.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення 
особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів. 

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу; представникам акціонерів — документ, що 
посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства.

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у вико-
навчому органі Товариства за адресою: Волинська область, м. Луцьк, 
вул. Боженка, 34 (кабінет голови правління), у робочі дні з 10.00 до 
17.00 год., в день проведення загальних зборів — у місці їх проведен-
ня.. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами є Раш І.І.. Довідки за телефонами: (0332) 290 295.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
Зборів: 25093095.infosite.com.ua

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

Найменування показника  П е р і о д
2016 рік 2015 рік

Усього активів 787 713
Основні засоби 182 489
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 556 183
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 4
Нерозподілений прибуток 408 343
Власний капітал 582 517
Статутний капітал 174 174
Поточні зобов’язання 205 196
Довгострокові зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) 65 51
Середньорічна кількість акцій (шт.) 695432 695432
Кількість викуплених акцій (шт.) - -
Сума коштів, витрачених на викуп акцій - -
Чисельність працівників (чол.) 46 45

Наглядова рада 

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО
«сеРВісНО-еКсПЛуаТаЦійНе ПідПРиЄМсТВО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 16 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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до уваги акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «хаРчОПРОдТОРГ»

код за ЄДРПОУ 13733276, місцезнаходження: 07300, Україна, Київська об-
ласть, Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Набережна, буди-
нок 7д)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПраТ «харчопродторг»
Місце реєстрації учасників та проведення чергових загальних зборів: 

Україна, Київська область, м.Вишгород, вул. Набережна, 7д, 3-ій поверх, 
кімната 1.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у чергових загальних зборах: 20 квітня 2017 року , з 
13.00 до 13.50. год. 

Дата та час початку чергових загальних зборів: 20 квітня 2017 року , о 
14.00 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь черго-
вих загальних зборах — 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень. Обрання секретаря зборів. Затвердження регла-
менту зборів.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора. Визначення основних напрямків діяльності на 2017рік.

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

4. Звіт Ревізора та затвердження висновків Ревізора за 2016 рік. Прий-
няття рішення за наслідками звіту Ревізора, затвердження річного звіту та 
балансу станом на 31.12.2016.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції. 
7. Внесення змін до внутрішніх положень.
8. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 

управління Товариства. 
9. Припинення повноважень одноосібного виконавчого органу (Дирек-

тора) Товариства.
10. Обрання одноосібного виконавчого органу (Директора).
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладається з 

Директором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього 
договору .

12. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Това-
риства.

13. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладається 

з головою та членами Наглядової ради . Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цього договору .

15. Припинення повноважень Ревізора Товариства. 
16. Обрання Ревізора Товариства, 
17. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається 

з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього 
договору.

ідентифікаційний номер: 00203594,
Місцезнаходження: україна, 07400, м. бровари, бульвар 

Незалежності, буд. 53
ПОВідОМЛеННя ПРО ПРОВедеННя чеРГОВих ЗаГаЛЬНих ЗбОРіВ 

аКЦіОНеРіВ
ПубЛічНОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа «бРОВаРсЬКий ЗаВОд 

ПЛасТМас» («ТОВаРисТВО»)
Шановні акціонери,

Товариство повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 року о 12:00 у при-
міщенні актового залу Товариства.

Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних 
зборах акціонерів Товариства, здійснюється відповідно до переліку акціо-
нерів, складеного станом на 24 годину 19.04.2017р. за вказаною адресою, 
за наявності документів, що підтверджують особу, (акціонерам — документ 
(паспорт), що посвідчує особу, представникам акціонерів — додатково до-
віреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України), початок 
реєстрації — 11:00, закінчення реєстрації — 11:45.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 

повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства. 
4. Затвердження висновків (звіту) Ревізійної комісії за 2016 рік та при-

йняття рішень за наслідками розгляду висновків (звіту) Ревізійної комісії 
Товариства.

5. Затвердження звіту Наглядової ради у 2016 р. та прийняття рішень за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу — Правління у 
2016р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту виконавчого орга-
ну — Правління Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2016 році з 

урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Про зміну типу Товариства. 
10. Про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
12. Обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства у 

новій редакції.
13. Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реє-

страції нової редакції статуту Товариства.
14. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
15. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
16. Про затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) 

Товариства, 

17. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
18. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради 

Товариства.
19. Про обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства.
20. Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії 

Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), 

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

22. Про обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГО-

ВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
(2016 рік)

Звітний
(2016 рік)

Усього активів 33017 33017
Основні засоби 8927 8927
Довгострокові фінансові інвестиції 18 18
Запаси 5750 5750
Сумарна дебіторська заборгованість 17230 17230
Грошові кошти та їх еквіваленти 874 874
Нерозподілений прибуток -15970 -15970
Власний капітал 24360 24360
Статутний капітал 22000 22000
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2627 2627
Чистий прибуток (збиток) 1097 1097
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 200 000 2 200 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

94 94

До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріала-
ми Зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, в наступному порядку за адресою: 07400, м. Бровари, 
бульвар Незалежності, буд. 53, у робочі дні — по вівторках та середах, у 
робочий час з 10.00 год. до 15.00 год. (перерва з 12-00 год. до 13-00 год.), 
в Правлінні, відповідальна особа — Головний бухгалтер та на власному 
веб-сайті http://bzp.com.ua/shareholder/

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися за 
адресою: Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, тел. 
(04594) 6-63-09 Наглядова рада Товариства

 ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «бРОВаРсЬКий ЗаВОд ПЛасТМас»

ПраТ «хаРчОПРОдТОРГ»
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Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПраТ «хаРчОПРОдТОРГ» (тис. грн.)

Найменування показника 2016 рік 2015рік
Всього активів 1808,4 1706,8
Основні засоби 1360,5 1271,2 
Довгострокові зобов’язання 27,9 17,0
Довгострокові фінансові активи - -
Запаси 249,7 205,1
Сумарна дебіторська заборгованість 111,5 92,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 75,8 123,5
Нерозподілений прибуток 73,7 -55,1
Власний капітал 1516,0 1472,3
Статутний капітал 2,4 2,4
Поточні зобов’язання 264,5 217,5
Чистий прибуток (збуток) 60,4 -55,1
Середньорічна кількість акцій 214 214
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

28 29

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта — доручення на право участі в за-
гальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного у робочі дні з 09:00 год. до 12:00 год. за місцезнахо-
дженням Товариства ( Україна, Київська область, Вишгородський район, 
місто Вишгород, вулиця Набережна, будинок 7д, 3-й поверх, кабінет бух-
галтерії Товариства), на веб-сайті www.hptv.com.ua, в день проведення 
зборів — також на місці їх проведення. Посадова особа Товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Гаври-
лова В.О. Телефон для довідок: (04596) — 54184.

Наглядова рада ПраТ «харчопродторг»

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «РіВНеН-
сЬКий ЗаВОд НадМіЦНих ЗаЛіЗОбеТОННих КОН-
сТРуКЦій» (Код за ЄДРПОУ 05505696) Місцезнаходження: 35331, 
Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Промисло-
ва, буд. 1а.

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі — «Загальні збори»), які 
відбудуться «20» квітня 2017 року за адресою: Рівненська обл., Рівнен-
ський р-н, с. Городок, вул. Промислова, буд. 1а, кабінет бухгалтерії.

Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноваж-
них представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за ви-
щевказаною адресою проведення Загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах — «14» квітня 2017 року (станом на 24-00). 

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2016 рік.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 

ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 

приватне.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його в новій редакції.
12. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Това-

риства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Това-
риства», «Про Виконавчий орган Товариства».

13. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів 
ПрАТ «РЗНЗБК».

14. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «РЗНЗБК».
15. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «РЗНЗБК».
16. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «РЗНЗБК».
17. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику 

ПрАТ «РЗНЗБК».
18. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «РЗНЗБК».
19. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради 

ПрАТ «РЗНЗБК».
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради ПрАТ «РЗНЗБК», обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради ПрАТ «РЗНЗБК».

21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся ПрАТ «РЗНЗБК» протягом одного року з дня проведення Загальних 
зборів.

22. Про схвалення значних правочинів.
23. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голо-

сували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу 
Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних право-
чинів.

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

Найменування показника період
Звітний 
(2016р.)

Попередній 
(2015р.)

Усього активів
Основні засоби 13486 12512
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4060 4194
Сумарна дебіторська заборгованість 806 1326
Грошові кошти та їх еквіваленти 313 110
Нерозподілений прибуток 5745
Власний капітал
Статутний капітал 563 563
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 8944 11841
Чистий прибуток (збиток) 3415 2317
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1875000 1875000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 130 116

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «РЗНЗБК» за адре-
сою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Промислова, 
буд.  1а, кабінет бухгалтерії, щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 
16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення 
Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповно-
важена особа Товариства Голова Налдядової ради Побережний О.І. 
(тел.:0362-611-567). З питань порядку денного та організаційних питань 
проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої 
особи.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодав-
ства.
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Публічне акціонерне товариство «Кам'янець-Подільськсільмаш» 
(далі — Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів , які відбудуться 21 квітня 2017 року о 12 годині в при-
міщенні ПАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш» за адресою: 32300, хмель-
ницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул.індустріальна, 1а.

ПОРядОК деННий:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товари-

ства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів 

товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів 

акціонерів товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово — господар-

ської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

5. Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду.

6. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду.

7. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.
8. Затвердження звіту товариства за 2016 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
10. Розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних 

дивідендів з урахуванням вимог, передбаченим законом ( або визна-
чення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансо-
во — господарської діяльності товариства у 2016 році.

11. Затвердження нової редакції статуту.
Основні показники фінансово - господарської діяльності

ПаТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»
тис.грн.

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 1723 2147

Основні засоби 1017 1096
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 618 798
Сумарна дебіторська заборгованість 87 180
Грошові кошти та еквіваленти  1 73
Нерозподілений прибуток -817 -1010
Власний капітал -700 -893
Статутний капітал 114 114
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2423 3040
Чистий прибуток (збиток) 193 -509
Середньорічна кількість акцій (шт.) 456120 456120
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду

26 28

Реєстрація учасників зборів 21 квітня 2017 року о 11.00 до 11.45 за 
пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представників 
акціонерів — також довіреність, оформлену відповідно до законодав-
ства).

Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайоми-
тися з матеріалами за місцем знаходження товариства: Хмельниць-
ка обл.,м. Кам’янець-Подільський, вул. Індустріальна, 1А в робочі дні з 
10.00 до 12.00. 

Відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами — голо-
вний економіст товариста Конвісарева Г.М.

довідки за тел. (03849) 3-33-94, 3-42-60.

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО
«КаМ’яНеЦЬ-ПОдіЛЬсЬКсіЛЬМаш» 
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шановний акціонер!
ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «суМ-

сЬКий ЗаВОд НасОсНОГО Та еНеРГеТичНОГО 
МашиНОбудуВаННя «НасОсеНеРГОМаш», код 
ЄДРПОУ 05785448, (надалі — Товариство) повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Збори), які відбу-
дуться 19 квітня 2017 року о 14.00 год. в клубі аТ «сумський завод 
«Насосенергомаш», що знаходиться в приміщенні цеху № 2 заводу за 
адресою: україна, м. суми, площа Привокзальна, 1. Реєстрація акціоне-
рів та їхніх представників відбудеться 19 квітня 2017 року з 12.30 до 13.30 
за місцем проведення Зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 12 квітня 2017 року.

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО
1. Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської ді-

яльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за результатами роз-
гляду звіту.

2. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за результатами розгляду звіту.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту.

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановлення 
розміру винагороди Голови Наглядової ради. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства.

9. Про затвердження розміру оплати праці та премії Голови Наглядової 
ради Товариства, встановлених у Протоколах Наглядової ради №92 від 
20.04.16, №106 від 11.11.16.

10. Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) зна-
чних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочи-
нів, укладених Товариством у період часу з 19.04.2016 року до моменту 
проведення цих Зборів.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, інших угод, які будуть укладені Товариством протягом од-
ного року після прийняття рішення. 

Ознайомитись з матеріалами та документами, пов’язаними з порядком 
денним Зборів, можна в приміщенні Наглядової ради Товариства за адре-
сою: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, 1, в робочі дні з 10.00 до 12.30 
або з 13.30 до 16.00 та в день проведення Зборів у місці їх проведення 
(адреса та дата зазначені вище). Посадова особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами, — Соколов Олег Анатолійо-
вич (тел. 0542-70-00-49).

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.nempump.com. Для участі в Зборах при собі необхідно мати: ак-
ціонерам — паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність 
на право участі у Зборах. 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 393 159 1 324 441
Основні засоби 572 520 568 378
Довгострокові фінансові інвестиції 26 26
Запаси 392 957 410 547
Сумарна дебіторська заборгованість 295 271 224 718
Грошові кошти та їх еквіваленти 84 736 96 747
Нерозподілений прибуток 814 086 687 755
Власний капітал 999 787 870 390
Статутний капітал 24 722 24 722
Довгострокові зобов’язання 128 770 113 662
Поточні зобов’язання 244 211 326 235
Чистий прибуток (збиток) 129 631 137 819
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 902 073 30 902 073
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2847 2853

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПаТ «уКРаЇНсЬКа біРЖа» 

Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (місцезнахо-
дження 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44), надалі — Товариство, 
відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідо-
мляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 20 квітня 2017 року о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. шов-
ковична, буд. 42-44, офісний центр «Горизонт», 1-й поверх, офіс 
ПаТ «уКРаЇНсЬКа біРЖа».

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, 
закінчення 10-45.

Для реєстрації акціонера для участі у зборах необхідно пред‘явити:
1.Документ, що засвідчує особу акціонера (або представника акціо-

нера)
2.Представнику акціонера — довіреність, оформлену акціонером 

згідно з чинним законодавством, що надає представнику повноваження 
представляти акціонера на зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів: 13 квітня 2017 року. 
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 

порядку денного: 
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів. 
3. Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2016 рік та за-

твердження річного звіту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності за 2016 рік та затвердження висновків Ревізій-
ної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 
2016 рік.

5. Звіт Голови Біржової ради щодо діяльності Біржової ради за 
2016 рік.

6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА 
БІРЖА» на 2017 рік.

7. Про переобрання Біржової ради ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
8. Про переобрання Правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
9. Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, 
пов‘язаними з порядком денним зборів, у робочі дні та робочий час за 
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 
офісний центр «Горизонт», 1-й поверх, офіс ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». 
Посадова особа Товариства відповідальна за ознайомлення акціонерів 
з документами — Голова Правління Товариства Ткаченко Олег Васи-
льович.

Адреса веб-сайту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: www.ux.ua

довідки за тел. (044) 495-74-74 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПаТ «уКРаЇНсЬКа біРЖа» (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 38 681 42 753
Основні засоби 1 600 2 149
Довгострокові та поточні фінансові інвестиції 1 315 1 315
Запаси 26 21
Сумарна дебіторська заборгованість 1 262 1 513
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 863 36 693
Нерозподілений прибуток 3 483 5 704
Власний капітал 28 872 31 065
Статутний капітал 25 000 25 000
Довгострокові зобов’язання 0 547
Поточні зобов’язання 9 809 11 141
Чистий прибуток (збиток) (2193) 527
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 000 25 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 28

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  О.В. Ткаченко

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «уКРаЇНсЬКа біРЖа»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

(код ЄДРПОУ 20280450,  місцезнаходження товариства згідно його
статуту: 49101, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15), надалі - Банк,  повідомляє про
проведення 20 квітня 2017 року річних Загальних зборів акціонерів Бан-
ку.  Початок річних Загальних зборів акціонерів об 15 годині 00 хвилинах
за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд.15,  перший поверх, кімната
31.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів Банку відбудеться 20 квітня 2017 року з 14-30 до 15-
00 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку: м.
Дніпро, пр. Пушкіна, буд.15,  перший поверх, кімната 31. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів Банку,  буде складений станом на 24 годину за три робочі
дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Банку, тобто на 24 го-
дину 13 квітня 2017 року, у порядку встановленому діючим законодавс-
твом.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери Банку (надалі -
Збори) повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представ-
ник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену
в  відповідності до вимог чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з  проек-
том порядку денного

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про визначення порядку проведення голосування на річних Загаль-

них зборах акціонерів ПАТ "КБ    "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" та способу зас-
відчення бюлетенів для голосування.

3. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "КБ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

4. Про розгляд звіту Правління ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про
результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за  наслідками й-
ого розгляду.

5. Про розгляд звіту Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІ-
ТАЛ" про результати діяльності за 2016 рік  та прийняття рішення за нас-
лідками його розгляду.

6. Про розгляд звіту незалежного аудитора (аудиторського висновку)
щодо фінансової звітності ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" за 2016 рік
станом на 31.12.2016 та затвердження заходів за результатами його роз-
гляду. 

7. Затвердження фінансового звіту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
за 2016 рік та результатів діяльності ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" за
2016 рік.

8. Про розподіл прибутку  ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ". 

9. Про відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної
ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

10. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КА-
ПІТАЛ".

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
ються з членами Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ",
встановлення розміру їхньої винагороди та обрання особи, уповноваженої
на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради. 

12. Про затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬ-
НИЙ КАПІТАЛ".

13. Про затвердження результатів приватного розміщення акцій ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

14. Про затвердження звіту про результати приватного розміщення ак-
цій ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

15. Затвердження змін до статуту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
шляхом викладення його у новій редакції.

16. Про визначення  осіб, уповноважених на підписання змін до стату-
ту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" шляхом викладення його у новій ре-
дакції. 

17. Про призначення відповідальної особи за державну реєстрацію
змін до статуту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" шляхом викладення й-
ого у новій редакції.

18. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного -  http://www.zemcap.com/.

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери Банку мають
можливість  ознайомитися  з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбудеть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 квітня 2017
року (включно)  в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 годи-
ни за місцезнаходженням Банку:  м. Дніпро,  проспект Пушкіна, буд.15, а
у день проведення зборів - за  місцем їх проведення. Довідки можна отри-
мати за телефоном:  (056) 787-04-50. Посадова особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Голови
Правління - начальник юридичного управління Логвиненко Є.В.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку
денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо кандида-
тів до складу Спостережної ради Банку, вносяться у порядку та в строки,
встановлені діючим законодавством та надаються Спостережній раді
Банку через посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами.

Голова Правління Петренко О.Ф.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«САРНИФАРМАЦІЯ»

Рівненська обл., м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 5, повідомляє про
скликання чергових загальних зборів акціонерів 21 квітня 2017 року об
11 год.

Проект порядку  денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Про розподіл чистого прибутку Товариства за 2016 рік, нарахування

та виплату дивідендів.
7. Переобрання наглядової ради.
Місце проведення зборів: Рівненська обл. м. Сарни, вул. Ярослава

Мудрого, 5 в приміщенні аптеки № 6, кімната № 3.
Реєстрація учасників зборів: 21 квітня 2017 р.з 10.00 год. до 10.45 год.

за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на  14
квітня 2017 року. При реєстрації необхідні мати документ, що посвідчує
особу учасника зборів.

Відкриття зборів: 21 квітня 2017 р. об 11 год.
Ознайомлення з матеріалами зборів – особисто в бухгалтерії

підприємства (каб. № 2) щоденно з 9.00 до 10-00 год. В день проведення
загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа -

директор.
Адреса веб-сайту: www.sarnyfarmaciya.pat.ua
Довідки за телефоном: (03655) 3-20-03, 3-27-75, 0975071226

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

Найменування показників 2016 2015
Усього активів 5696 5063
Основні засоби 1203 1124
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3568 3343
Сумарна дебіторська заборгованість 53 10
Грошові кошти та їх еквівалент 847 582
Неросподілений прибуток 2201 1910
Власний капітал 3436 3114
Статутний капітал 882 882
Довгострокові зобовязання - -
Поточні зобовязання 2260 1949
Чистий прибуток 612 558
Середньорічна кількість акцій (шт) 705651 705651
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 63 64

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 00191329
3. Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34

5. Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpo-
rativnye-dokumenty-sb/

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість.

II. Текст повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty/

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty/

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-

ня правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" Батарєєв

Олександр Сергійович 14.03.2017 р.

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор Бергеман Г. В. 

14.03.2017 р.

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор Бергеман Г. В. 

14.03.2017 р.

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності

(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 14.03.2017 60 000 6 189 687 0.97

Зміст інформації: Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 14.03.2017 прийнято рішення про схвален-
ня (затвердження) правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради вiд 14.03.2017). Вiдповiдно до чинного за-
конодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не зас-
тосовуються.

N з/п Дата прийняття рішення
Ринкова вартість майна або

послуг, що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 14.03.2017 600 000 4 971 055 12,06987

Зміст інформації: Наглядовою радою  ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017 було прийнято рішення про схвалення (затвердження) значного правочину (Про-
токол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Предметом  правочину є продаж товару (коксової продукції). Ринкова вартість майна, що є предме-
том правочину складає 600 000 тис. грн. з ПДВ (орієнтовно). Вартість активів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" за даними останньої річної фінансової звітності скла-
дає 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" за даними остан-
ньої річної фінансової звітності складає  12,06987 %. Згідно з п.10.3.28 діючої редакції Статуту ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ", прийняття рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства, віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства.

N
з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 14.03.2017 60 000 4 971 055 1,20699

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017 прийнято рішення про схвалення (затвердження) правочину, щодо вчинення яко-
го є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інфор-
мації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

2 14.03.2017 240 000 4 971 055 4,82795

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"  14.03.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення яко-
го є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інфор-
мації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «РБУ-56» (код за ЄДРПОУ 
00215798). Місцезнаходження — м. Київ, вул. Пугачова, 17, кв.6. Теле-
фон (факс) — ((044)464-99-98. Електронна поштова адреса — rsu56@
emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — http://00215798.
smida.gov.ua. Вид особливої інформації — відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 14.03.17р. переобраний тер-

міном на 5 років генеральний директор Кедик Ігор Володимирович, 
розмір пакету акцій 70,91757%, інші посади протягом останніх 5 років 
не обіймав, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних. Рішення за-
гальних зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб.

3. Підпис
Генеральний директор Кедик І.В. підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідаль-
ність згідно з законодавством, 14.03.17 р. 

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «Рбу-56»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 00191329
3. Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34

5. Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpo-
rativnye-dokumenty-sb/

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість.

II. Текст повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty/

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty/

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-

ня правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" Батарєєв

Олександр Сергійович 14.03.2017 р.

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор Бергеман Г. В. 

14.03.2017 р.

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор Бергеман Г. В. 

14.03.2017 р.

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності

(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 14.03.2017 60 000 6 189 687 0.97

Зміст інформації: Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 14.03.2017 прийнято рішення про схвален-
ня (затвердження) правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради вiд 14.03.2017). Вiдповiдно до чинного за-
конодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не зас-
тосовуються.

N з/п Дата прийняття рішення
Ринкова вартість майна або

послуг, що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 14.03.2017 600 000 4 971 055 12,06987

Зміст інформації: Наглядовою радою  ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017 було прийнято рішення про схвалення (затвердження) значного правочину (Про-
токол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Предметом  правочину є продаж товару (коксової продукції). Ринкова вартість майна, що є предме-
том правочину складає 600 000 тис. грн. з ПДВ (орієнтовно). Вартість активів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" за даними останньої річної фінансової звітності скла-
дає 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" за даними остан-
ньої річної фінансової звітності складає  12,06987 %. Згідно з п.10.3.28 діючої редакції Статуту ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ", прийняття рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства, віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства.

N
з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 14.03.2017 60 000 4 971 055 1,20699

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017 прийнято рішення про схвалення (затвердження) правочину, щодо вчинення яко-
го є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інфор-
мації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

2 14.03.2017 240 000 4 971 055 4,82795

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"  14.03.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення яко-
го є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інфор-
мації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

3 3
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

(код ЄДРПОУ 20280450,  місцезнаходження товариства згідно його
статуту: 49101, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15), надалі - Банк,  повідомляє про
проведення 20 квітня 2017 року річних Загальних зборів акціонерів Бан-
ку.  Початок річних Загальних зборів акціонерів об 15 годині 00 хвилинах
за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд.15,  перший поверх, кімната
31.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів Банку відбудеться 20 квітня 2017 року з 14-30 до 15-
00 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку: м.
Дніпро, пр. Пушкіна, буд.15,  перший поверх, кімната 31. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів Банку,  буде складений станом на 24 годину за три робочі
дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Банку, тобто на 24 го-
дину 13 квітня 2017 року, у порядку встановленому діючим законодавс-
твом.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери Банку (надалі -
Збори) повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представ-
ник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену
в  відповідності до вимог чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з  проек-
том порядку денного

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про визначення порядку проведення голосування на річних Загаль-

них зборах акціонерів ПАТ "КБ    "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" та способу зас-
відчення бюлетенів для голосування.

3. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "КБ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

4. Про розгляд звіту Правління ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про
результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за  наслідками й-
ого розгляду.

5. Про розгляд звіту Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІ-
ТАЛ" про результати діяльності за 2016 рік  та прийняття рішення за нас-
лідками його розгляду.

6. Про розгляд звіту незалежного аудитора (аудиторського висновку)
щодо фінансової звітності ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" за 2016 рік
станом на 31.12.2016 та затвердження заходів за результатами його роз-
гляду. 

7. Затвердження фінансового звіту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
за 2016 рік та результатів діяльності ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" за
2016 рік.

8. Про розподіл прибутку  ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ". 

9. Про відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної
ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

10. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КА-
ПІТАЛ".

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
ються з членами Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ",
встановлення розміру їхньої винагороди та обрання особи, уповноваженої
на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради. 

12. Про затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬ-
НИЙ КАПІТАЛ".

13. Про затвердження результатів приватного розміщення акцій ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

14. Про затвердження звіту про результати приватного розміщення ак-
цій ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

15. Затвердження змін до статуту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
шляхом викладення його у новій редакції.

16. Про визначення  осіб, уповноважених на підписання змін до стату-
ту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" шляхом викладення його у новій ре-
дакції. 

17. Про призначення відповідальної особи за державну реєстрацію
змін до статуту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" шляхом викладення й-
ого у новій редакції.

18. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного -  http://www.zemcap.com/.

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери Банку мають
можливість  ознайомитися  з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбудеть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 квітня 2017
року (включно)  в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 годи-
ни за місцезнаходженням Банку:  м. Дніпро,  проспект Пушкіна, буд.15, а
у день проведення зборів - за  місцем їх проведення. Довідки можна отри-
мати за телефоном:  (056) 787-04-50. Посадова особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Голови
Правління - начальник юридичного управління Логвиненко Є.В.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку
денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо кандида-
тів до складу Спостережної ради Банку, вносяться у порядку та в строки,
встановлені діючим законодавством та надаються Спостережній раді
Банку через посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами.

Голова Правління Петренко О.Ф.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«САРНИФАРМАЦІЯ»

Рівненська обл., м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 5, повідомляє про
скликання чергових загальних зборів акціонерів 21 квітня 2017 року об
11 год.

Проект порядку  денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Про розподіл чистого прибутку Товариства за 2016 рік, нарахування

та виплату дивідендів.
7. Переобрання наглядової ради.
Місце проведення зборів: Рівненська обл. м. Сарни, вул. Ярослава

Мудрого, 5 в приміщенні аптеки № 6, кімната № 3.
Реєстрація учасників зборів: 21 квітня 2017 р.з 10.00 год. до 10.45 год.

за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на  14
квітня 2017 року. При реєстрації необхідні мати документ, що посвідчує
особу учасника зборів.

Відкриття зборів: 21 квітня 2017 р. об 11 год.
Ознайомлення з матеріалами зборів – особисто в бухгалтерії

підприємства (каб. № 2) щоденно з 9.00 до 10-00 год. В день проведення
загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа -

директор.
Адреса веб-сайту: www.sarnyfarmaciya.pat.ua
Довідки за телефоном: (03655) 3-20-03, 3-27-75, 0975071226

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

Найменування показників 2016 2015
Усього активів 5696 5063
Основні засоби 1203 1124
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3568 3343
Сумарна дебіторська заборгованість 53 10
Грошові кошти та їх еквівалент 847 582
Неросподілений прибуток 2201 1910
Власний капітал 3436 3114
Статутний капітал 882 882
Довгострокові зобовязання - -
Поточні зобовязання 2260 1949
Чистий прибуток 612 558
Середньорічна кількість акцій (шт) 705651 705651
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 63 64

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 00191329
3. Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34

5. Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpo-
rativnye-dokumenty-sb/

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість.

II. Текст повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty/

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty/

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-

ня правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" Батарєєв

Олександр Сергійович 14.03.2017 р.

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор Бергеман Г. В. 

14.03.2017 р.

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор Бергеман Г. В. 

14.03.2017 р.

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності

(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 14.03.2017 60 000 6 189 687 0.97

Зміст інформації: Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 14.03.2017 прийнято рішення про схвален-
ня (затвердження) правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради вiд 14.03.2017). Вiдповiдно до чинного за-
конодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не зас-
тосовуються.

N з/п Дата прийняття рішення
Ринкова вартість майна або

послуг, що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 14.03.2017 600 000 4 971 055 12,06987

Зміст інформації: Наглядовою радою  ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017 було прийнято рішення про схвалення (затвердження) значного правочину (Про-
токол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Предметом  правочину є продаж товару (коксової продукції). Ринкова вартість майна, що є предме-
том правочину складає 600 000 тис. грн. з ПДВ (орієнтовно). Вартість активів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" за даними останньої річної фінансової звітності скла-
дає 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" за даними остан-
ньої річної фінансової звітності складає  12,06987 %. Згідно з п.10.3.28 діючої редакції Статуту ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ", прийняття рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства, віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства.

N
з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 14.03.2017 60 000 4 971 055 1,20699

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017 прийнято рішення про схвалення (затвердження) правочину, щодо вчинення яко-
го є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інфор-
мації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

2 14.03.2017 240 000 4 971 055 4,82795

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"  14.03.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення яко-
го є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інфор-
мації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 00191329
3. Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34

5. Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpo-
rativnye-dokumenty-sb/

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість.

II. Текст повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty/

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty/

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-

ня правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" Батарєєв

Олександр Сергійович 14.03.2017 р.

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор Бергеман Г. В. 

14.03.2017 р.

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор Бергеман Г. В. 

14.03.2017 р.

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності

(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 14.03.2017 60 000 6 189 687 0.97

Зміст інформації: Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 14.03.2017 прийнято рішення про схвален-
ня (затвердження) правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради вiд 14.03.2017). Вiдповiдно до чинного за-
конодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не зас-
тосовуються.

N з/п Дата прийняття рішення
Ринкова вартість майна або

послуг, що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 14.03.2017 600 000 4 971 055 12,06987

Зміст інформації: Наглядовою радою  ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017 було прийнято рішення про схвалення (затвердження) значного правочину (Про-
токол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Предметом  правочину є продаж товару (коксової продукції). Ринкова вартість майна, що є предме-
том правочину складає 600 000 тис. грн. з ПДВ (орієнтовно). Вартість активів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" за даними останньої річної фінансової звітності скла-
дає 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" за даними остан-
ньої річної фінансової звітності складає  12,06987 %. Згідно з п.10.3.28 діючої редакції Статуту ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ", прийняття рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства, віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства.

N
з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 14.03.2017 60 000 4 971 055 1,20699

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017 прийнято рішення про схвалення (затвердження) правочину, щодо вчинення яко-
го є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інфор-
мації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

2 14.03.2017 240 000 4 971 055 4,82795

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"  14.03.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення яко-
го є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інфор-
мації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 00191329
3. Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34

5. Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpo-
rativnye-dokumenty-sb/

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість.

II. Текст повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty/

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty/

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-

ня правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" Батарєєв

Олександр Сергійович 14.03.2017 р.

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор Бергеман Г. В. 

14.03.2017 р.

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

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

з законодавством.
2. Генеральний директор Бергеман Г. В. 

14.03.2017 р.

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності

(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 14.03.2017 60 000 6 189 687 0.97

Зміст інформації: Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 14.03.2017 прийнято рішення про схвален-
ня (затвердження) правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради вiд 14.03.2017). Вiдповiдно до чинного за-
конодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не зас-
тосовуються.

N з/п Дата прийняття рішення
Ринкова вартість майна або

послуг, що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 14.03.2017 600 000 4 971 055 12,06987

Зміст інформації: Наглядовою радою  ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017 було прийнято рішення про схвалення (затвердження) значного правочину (Про-
токол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Предметом  правочину є продаж товару (коксової продукції). Ринкова вартість майна, що є предме-
том правочину складає 600 000 тис. грн. з ПДВ (орієнтовно). Вартість активів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" за даними останньої річної фінансової звітності скла-
дає 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" за даними остан-
ньої річної фінансової звітності складає  12,06987 %. Згідно з п.10.3.28 діючої редакції Статуту ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ", прийняття рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства, віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства.

N
з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 14.03.2017 60 000 4 971 055 1,20699

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017 прийнято рішення про схвалення (затвердження) правочину, щодо вчинення яко-
го є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інфор-
мації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

2 14.03.2017 240 000 4 971 055 4,82795

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"  14.03.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення яко-
го є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інфор-
мації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 16 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІ-

ОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" (далі - Банк), ідентифікаційний код в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань - 21322127, місцезнаходження якого: 49054,
Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля,  бу-
динок 46, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє Вам нас-
тупну інформацію:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. 

Дата проведення зборів - 21 квітня 2017 року. 
Час початку проведення зборів - 17 годин 00 хвилин. 
Місце проведення зборів: 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира

Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната перегово-
рів).

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах. 

Час початку реєстрації - 16 годин 00 хвилин 21 квітня 2017 року. 
Час закінчення реєстрації - 16 годин 50 хвилин 21 квітня 2017 року. 
Місце проведення реєстрації - Україна, 49000, місто Дніпро, вулиця Во-

лодимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната пере-
говорів). Участь у загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акці-
онери, так їх представники. 

Документи для встановлення особи під час реєстрації:  Для реєстрації
акціонерам Банку - фізичним особам необхідно мати при собі документ,
що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікува-
ти акціонера), представникам акціонерів - належним чином оформлену
довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ,
що може ідентифікувати особу).

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 24 година 00 хвилин 17 квітня 2017 року.

4) Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвер-

дження регламенту загальних зборів акціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік, прий-

няття рішень за результатами розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік,

прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ "АБ "РАДАБАНК" про

проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік,
прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Про затвердження звіту і вис-
новків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік.

7. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-еконо-
мічних показників ПАТ "АБ "РАДАБАНК" та заходів за результатами роз-
гляду висновків аудиторської фірми за 2016 рік.

8. Про затвердження річного звіту ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік,
зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік,
складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

9. Про розподіл прибутку ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік.
10. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" у 2016 році.
11. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ "АБ "РАДА-

БАНК" на 2017 рік.

5) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціоне-
рів:

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Банку за адресою:
http://www.radabank.com.ua/finansovaya-otchetnost.html. 

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку
денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття
рішень по них), акціонери Банку та/або їх представники можуть ознайоми-
тися до дати проведення річних загальних зборів акціонерів у робочі дні
тижня за адресою: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, прос-
пект Олександра Поля, будинок 46, кімната переговорів, з 9:00 до 17:00
години (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а також у день прове-
дення зборів під час реєстрації таких учасників у приміщенні Банку за ад-
ресою: 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5,
п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів). 

Документи надаються акціонеру Банку та/або його представнику для
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Банком не
пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. 

В день проведення річних загальних зборів акціонерів документи на-
даються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без по-
переднього письмового запиту. 

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів із
документами (матеріалами) - Голова Правління ПАТ "АБ "РАДАБАНК"
Стоянов Сергій Борисович. 

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

Акціонери Банку можуть внести свої пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного річних  загальних зборів, не пізніше ніж
за 20 днів до дати їх проведення  у письмовій формі  за адресою: 49054,
Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля,   бу-
динок 46, кімната переговорів. 

Довідки за телефонами: (0562) 38-76-89, 38-76-60.
Наглядова рада ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

Найменування показника
Період

2016 рік 2015 рік
Усього активів 819 392 502 850
Основні засоби 17 671 13 061
Довгострокові фінансові інвестиції 34 773 6 919
Запаси 873 880
Сумарна дебіторська заборгованість 681 072 428 729
Грошові кошти та їх еквіваленти 73 696 50 359
Нерозподілений прибуток 19 387 8 816
Власний капітал 237 477 157 585
Статутний капітал 131 000 120 000
Довгострокові зобов'язання 1 359 2 978
Поточні зобов'язання 574 028 337 924
Чистий прибуток (збиток) 10 891 6 355
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1306093000 1200000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 337 278

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе 
ТОВаРисТВО «сПОРТТОВаРи ЖиТОМиР».

2. Код за ЄДРПОУ 01555131.
3. Місцезнаходження 10014, м.Житомир, вул. Михайлівська, буд.21.
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 470271, 470271.
5. Електронна поштова адреса sporttov@emzvit.com.ua.
6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.sporttovary.ho.ua.
7. Вид особливої інформації вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким 

належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
іі Текст повідомлення

Згідно отриманої Емітентом 14 березня 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 
1552 штуками простих іменних акцій, або 47,827 % від загальної кількості 

акцій (47,916 % від загальної кількості голосуючих акцій), відбулось збіль-
шення кількості акцій на 1645 штук простих іменних акцій, та складає 3197 
штук простих іменних акцій, або 98,521 % від загальної кількості акцій 
(98,703 % від загальної кількості голосуючих акцій). Дата обліку — 
06.03.2017 р.

Згідно отриманої Емітентом 14 березня 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 1571 
штуками простих іменних акцій, або 48.413 % від загальної кількості акцій 
(48.503 % від загальної кількості голосуючих акцій), відбулось зменшення 
кількості голосуючих акцій на 1531 штуку простих іменних акцій, та складає 40 
штук простих іменних акцій, або 1,233 % від загальної кількості акцій (1,235 % 
від загальної кількості голосуючих акцій). Дата обліку — 06.03.2017 р.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Директор Горкуша Павлiна Василiвна 14 березня 
2017 року
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До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІ-

ОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" (далі - Банк), ідентифікаційний код в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань - 21322127, місцезнаходження якого: 49054,
Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля,  бу-
динок 46, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє Вам нас-
тупну інформацію:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. 

Дата проведення зборів - 21 квітня 2017 року. 
Час початку проведення зборів - 17 годин 00 хвилин. 
Місце проведення зборів: 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира

Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната перегово-
рів).

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах. 

Час початку реєстрації - 16 годин 00 хвилин 21 квітня 2017 року. 
Час закінчення реєстрації - 16 годин 50 хвилин 21 квітня 2017 року. 
Місце проведення реєстрації - Україна, 49000, місто Дніпро, вулиця Во-

лодимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната пере-
говорів). Участь у загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акці-
онери, так їх представники. 

Документи для встановлення особи під час реєстрації:  Для реєстрації
акціонерам Банку - фізичним особам необхідно мати при собі документ,
що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікува-
ти акціонера), представникам акціонерів - належним чином оформлену
довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ,
що може ідентифікувати особу).

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 24 година 00 хвилин 17 квітня 2017 року.

4) Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвер-

дження регламенту загальних зборів акціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік, прий-

няття рішень за результатами розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік,

прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ "АБ "РАДАБАНК" про

проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік,
прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Про затвердження звіту і вис-
новків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік.

7. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-еконо-
мічних показників ПАТ "АБ "РАДАБАНК" та заходів за результатами роз-
гляду висновків аудиторської фірми за 2016 рік.

8. Про затвердження річного звіту ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік,
зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік,
складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

9. Про розподіл прибутку ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік.
10. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" у 2016 році.
11. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ "АБ "РАДА-

БАНК" на 2017 рік.

5) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціоне-
рів:

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Банку за адресою:
http://www.radabank.com.ua/finansovaya-otchetnost.html. 

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку
денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття
рішень по них), акціонери Банку та/або їх представники можуть ознайоми-
тися до дати проведення річних загальних зборів акціонерів у робочі дні
тижня за адресою: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, прос-
пект Олександра Поля, будинок 46, кімната переговорів, з 9:00 до 17:00
години (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а також у день прове-
дення зборів під час реєстрації таких учасників у приміщенні Банку за ад-
ресою: 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5,
п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів). 

Документи надаються акціонеру Банку та/або його представнику для
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Банком не
пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. 

В день проведення річних загальних зборів акціонерів документи на-
даються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без по-
переднього письмового запиту. 

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів із
документами (матеріалами) - Голова Правління ПАТ "АБ "РАДАБАНК"
Стоянов Сергій Борисович. 

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

Акціонери Банку можуть внести свої пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного річних  загальних зборів, не пізніше ніж
за 20 днів до дати їх проведення  у письмовій формі  за адресою: 49054,
Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля,   бу-
динок 46, кімната переговорів. 

Довідки за телефонами: (0562) 38-76-89, 38-76-60.
Наглядова рада ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

Найменування показника
Період

2016 рік 2015 рік
Усього активів 819 392 502 850
Основні засоби 17 671 13 061
Довгострокові фінансові інвестиції 34 773 6 919
Запаси 873 880
Сумарна дебіторська заборгованість 681 072 428 729
Грошові кошти та їх еквіваленти 73 696 50 359
Нерозподілений прибуток 19 387 8 816
Власний капітал 237 477 157 585
Статутний капітал 131 000 120 000
Довгострокові зобов'язання 1 359 2 978
Поточні зобов'язання 574 028 337 924
Чистий прибуток (збиток) 10 891 6 355
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1306093000 1200000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 337 278

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АВІАКОМПАНІЯ БУКОВИНА" 

повідомляє,  що згідно з рішенням Наглядової ради загальні  збори
акціонерів товариства відбудуться 21 квітня 2017 р. об 11.00 год. за
місцезнаходженням товариства: Чернівецька обл., м. Чернівці,   вул.
Чкалова, б.30 у приміщенні адмінбудівлі, кабінет №24. Реєстрація ак-
ціонерів буде проводитись з 9:15 до 10:30 в день та за місцем проведен-
ня Загальних зборів акціонерів. Право на участь у зборах мають особи,
які включені в перелік акціонерів станом на  17.04.2017р.  З матеріалами
з питань проекту порядку денного зборів акціонери  можуть ознайомити-
ся в робочі дні з 10-00 до 12-00 год. звернувшись за місцезнаходженням
товариства до начальника юридичного відділу Гречанюк Р. С.
(тел.0372243211)  кабінет № 21 адмінбудівлі та у день зборів - за місцем
проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено ін-
формацію з проектами рішень щодо кожного з питань, що виносяться на
голосування, згідно з проектом порядку денного, www.bukavia.cv.ua

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2.
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Затвер-
дження регламенту загальних  зборів акціонерів. 4. Встановлення поряд-
ку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку
денного. 5. Затвердження звіту  голови правління про результати  фінан-
сово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та визначення ос-
новних напрямків діяльності на 2017 р. 6. Затвердження  звіту голови
наглядової ради  Товариства про  роботу проведену  за 2016 р. 7. Зат-
вердження звіту ревізійної комісії Товариства про роботу проведену  за
2016 р. 8. Затвердження річного балансу та річної фінансової  звітності
Товариства за 2016 р. 9. Про порядок покриття збитків Товариства. 

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

Викуп власних акцій товариство у 2015 та 2016 р. р. не проводило.  
Наглядова рада.

Найменування  показника
Період (рік)

Звітний
(2016)

Попередній
(2015)

Усього активів 29552 30064
Основні засоби 13335 14312
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 232 100
Сумарна дебіторська заборгованість 11351 8243
Грошові кошти та їх еквіваленти 33 21
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -110398 -92757
Власний капітал 27242 27242
Статутний капітал 1170 1170
Довгострокові зобов’язання 33212 64012
Поточні зобов’язання 77531 29602
Чистий прибуток (збиток) -110398 -92757
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4680000 4680000
Чисельність працівн. на кінець періоду (осіб) 106 78

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

(код ЄДРПОУ 20280450,  місцезнаходження товариства згідно його
статуту: 49101, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15), надалі - Банк,  повідомляє про
проведення 20 квітня 2017 року річних Загальних зборів акціонерів Бан-
ку.  Початок річних Загальних зборів акціонерів об 15 годині 00 хвилинах
за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд.15,  перший поверх, кімната
31.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів Банку відбудеться 20 квітня 2017 року з 14-30 до 15-
00 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку: м.
Дніпро, пр. Пушкіна, буд.15,  перший поверх, кімната 31. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів Банку,  буде складений станом на 24 годину за три робочі
дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Банку, тобто на 24 го-
дину 13 квітня 2017 року, у порядку встановленому діючим законодавс-
твом.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери Банку (надалі -
Збори) повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представ-
ник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену
в  відповідності до вимог чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з  проек-
том порядку денного

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про визначення порядку проведення голосування на річних Загаль-

них зборах акціонерів ПАТ "КБ    "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" та способу зас-
відчення бюлетенів для голосування.

3. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "КБ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

4. Про розгляд звіту Правління ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про
результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за  наслідками й-
ого розгляду.

5. Про розгляд звіту Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІ-
ТАЛ" про результати діяльності за 2016 рік  та прийняття рішення за нас-
лідками його розгляду.

6. Про розгляд звіту незалежного аудитора (аудиторського висновку)
щодо фінансової звітності ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" за 2016 рік
станом на 31.12.2016 та затвердження заходів за результатами його роз-
гляду. 

7. Затвердження фінансового звіту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
за 2016 рік та результатів діяльності ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" за
2016 рік.

8. Про розподіл прибутку  ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ". 

9. Про відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної
ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

10. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КА-
ПІТАЛ".

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
ються з членами Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ",
встановлення розміру їхньої винагороди та обрання особи, уповноваженої
на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради. 

12. Про затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬ-
НИЙ КАПІТАЛ".

13. Про затвердження результатів приватного розміщення акцій ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

14. Про затвердження звіту про результати приватного розміщення ак-
цій ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

15. Затвердження змін до статуту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
шляхом викладення його у новій редакції.

16. Про визначення  осіб, уповноважених на підписання змін до стату-
ту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" шляхом викладення його у новій ре-
дакції. 

17. Про призначення відповідальної особи за державну реєстрацію
змін до статуту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" шляхом викладення й-
ого у новій редакції.

18. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного -  http://www.zemcap.com/.

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери Банку мають
можливість  ознайомитися  з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбудеть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 квітня 2017
року (включно)  в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 годи-
ни за місцезнаходженням Банку:  м. Дніпро,  проспект Пушкіна, буд.15, а
у день проведення зборів - за  місцем їх проведення. Довідки можна отри-
мати за телефоном:  (056) 787-04-50. Посадова особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Голови
Правління - начальник юридичного управління Логвиненко Є.В.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку
денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо кандида-
тів до складу Спостережної ради Банку, вносяться у порядку та в строки,
встановлені діючим законодавством та надаються Спостережній раді
Банку через посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами.

Голова Правління Петренко О.Ф.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«САРНИФАРМАЦІЯ»

Рівненська обл., м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 5, повідомляє про
скликання чергових загальних зборів акціонерів 21 квітня 2017 року об
11 год.

Проект порядку  денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Про розподіл чистого прибутку Товариства за 2016 рік, нарахування

та виплату дивідендів.
7. Переобрання наглядової ради.
Місце проведення зборів: Рівненська обл. м. Сарни, вул. Ярослава

Мудрого, 5 в приміщенні аптеки № 6, кімната № 3.
Реєстрація учасників зборів: 21 квітня 2017 р.з 10.00 год. до 10.45 год.

за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на  14
квітня 2017 року. При реєстрації необхідні мати документ, що посвідчує
особу учасника зборів.

Відкриття зборів: 21 квітня 2017 р. об 11 год.
Ознайомлення з матеріалами зборів – особисто в бухгалтерії

підприємства (каб. № 2) щоденно з 9.00 до 10-00 год. В день проведення
загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа -

директор.
Адреса веб-сайту: www.sarnyfarmaciya.pat.ua
Довідки за телефоном: (03655) 3-20-03, 3-27-75, 0975071226

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

Найменування показників 2016 2015
Усього активів 5696 5063
Основні засоби 1203 1124
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3568 3343
Сумарна дебіторська заборгованість 53 10
Грошові кошти та їх еквівалент 847 582
Неросподілений прибуток 2201 1910
Власний капітал 3436 3114
Статутний капітал 882 882
Довгострокові зобовязання - -
Поточні зобовязання 2260 1949
Чистий прибуток 612 558
Середньорічна кількість акцій (шт) 705651 705651
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 63 64

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «буді-
ВеЛЬНе уПРаВЛіННя № 9 «ПОЛТаВаНаФТОГаЗ-
буд» код ЄДРПОУ 01291471, повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 14-00 за адресою: 
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Терешки, вул. шевченка, 1а

ПОРядОК деННий:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звід директора ПрАТ БУ-9 ПНГБ про фінансово-господарську діяль-

ність у 2016 році і основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками звіту.

4. Звіт наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгля-
ду звіту.

5. Звіт ревізійної комісії і затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяль-

ності та розподілу прибутку і вирішення питання про виплату дивідендів 
за 2015 рік.

7. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про по-
переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом року з дня проведення Зборів акціонерів.

8. Обрання Директора Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах, 24 година 27 квітня 2017 року.
Реєстрація учасників зборів з 13-00 до 13-40. Для участі у зборах при 

собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів треба мати паспорт і довіреність на право 

участі у зборах, засвідчену згідно законодавству України.
Основні показники 

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2016р

Попередній 
2015р

Усього активів 1 101 809
Основні засоби 1 101 801
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 430 321
Сумарна дебіторська заборгованість 2 556 2 472
Грошові кошти та їх еквіваленти 52 11
Нерозподілений прибуток -10 800 -10 052
Власний капітал 655 655
Статутний капітал 127 127
Довгострокові зобов’язання - 1 997
Поточні зобов’язання 14 212 10 924
Чистий прибуток (збиток) -748 -580
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 691 12 691
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 35 22



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 16 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

68

3



№51, 16 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

69

3

38



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 16 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

70



№51, 16 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

71



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 16 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

72



№51, 16 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

73

38



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 16 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

74

3 3

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗТ-АВТО» (місцезнахо-
дження: 68001, Одеська область, місто Чорноморськ (Іллічівськ), 
вул. Промислова 5, код за ЄДРПОУ 30258639) (надалі — Товариство)

Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів на 
24.04.2017 р. об 11:00 годині за адресою: 68001, Одеська область, місто 
Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Промислова 7, адміністративний корпус 
ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС», другий поверх, зал засідань. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 24 квітня 
2017 року з 10:40 до 10:55 за адресою проведення загальних зборів. Для 
участі у загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати 
документ, що ідентифікує особу (бажано — паспорт), представнику(ам) 
акціонера — також документ, що підтверджує повноваження представни-
ка на участь у загальних зборах у відповідності до вимог чинного законо-
давства України. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18 квітня 2017 р.

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

1. Обрання голови, та членів лічильної комісії загальних зборів акціо-
нерів Товариства, та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства. За-
твердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування 
на загальних зборах акціонерів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

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

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства та затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності 

Товариства у 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх 
розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами (доку-
ментами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
у робочі дні з 10:00 до 13:00 за адресою: Одеська область, м. Чорно-
морськ (Іллічівськ), вул. Промислова, 5, адміністративний корпус, бухгал-
терія, в день проведення зборів — у місці їх проведення. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — директор Рябоконь Сергій Михайлович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
www.30258639.sc-ua.com. Довідки за телефоном: (04868) 6-15-62.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПраТ «іЗТ-
аВТО» (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 10993 10799
Основні засоби 4282 5028
Довгострокові фінансові інвестиції 5 5
Запаси 243 522
Сума дебіторської заборгованості 4393 2465
Грошові кошти та їх еквіваленти 96 241
Нерозподілений прибуток (збиток) -49 -346
Власний капітал 6343 6046
Статутний капітал 6240 6240
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 4650 4753
Чистий прибуток 297 157
Середньорічна кількість акцій (шт.) 62400 62400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 50 65

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
директор ПраТ «іЗТ-аВТО» Рябоконь сергій Михайлович, 

14.03.2017 р.

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «іЗТ-аВТО»
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шановний акціонер!

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ЖиТОМиРсЬКий ЗаВОд «аГРОМаш»
 (надалі за текстом — «Товариство»), місцезнаходження: 10005, м. Жи-

томир, вул. Чуднівська, буд. 104, повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів (надалі за текстом — «загальні збори»), які при-
значені на 20 квітня 2017 року за адресою: 10005, м. Житомир, 
вул. чуднівська, буд. 104, кабінет. №9. Початок загальних зборів об 
11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься 
за місцем проведення загальних зборів 20 квітня 2017 року, початок реє-
страції о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв. Перелік акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 
24 годину 14 квітня 2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних 

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

вання та бюлетенів для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Това-
риства за 2016 рік.

5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2016 році.
8. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціо-

нерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рі-
шення про зміну найменування Товариства.

9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на 
підписання Статуту Товариства у новій редакції.

10. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, Поло-
ження про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комі-
сію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, 
Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів 
Наглядової ради Товариства.

12. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про 
затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами На-
глядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати до-

кумент, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам 
акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами зако-
нодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть озна-
йомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, в робочі дні та робочий час за місцезнаходженням 
Товариства за адресою м. Житомир, вул. Чуднівська, 104, кабінет №9, на 
підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Лісо-
вський В.Ф. Довідки за тел. 0412 244402. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: www.ztagromash.ho.ua.

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

 Найменування показника період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 4909 5961
Основні засоби 7825 8891
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1461 1685
Сумарна дебіторська заборгованість 166 179
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 0
Нерозподілений прибуток 234 587
Власний капітал 3482 4069
Статутний капітал 1867 1867
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1427 1892
Чистий прибуток (збиток) 234 587
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7466414 7466414
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«беРдичіВсЬКа ФабРиКа ОдяГу» 

(надалі за текстом — Товариство), (код за ЄДРПОУ 00309105, місцез-
находження Товариства — Житомирська область, м. Бердичів, Соборна 
площа, буд. 1/2) повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів (надалі за текстом — загальні збори), які призначені на 27 квіт-
ня 2017 року за адресою: Житомирська область, м. бердичів, собор-
на площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет 
№8). Початок загальних зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників загаль-
них зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів 27 квітня 
2017 року, початок реєстрації о 9 год.00 хв., закінчення реєстрації о 9 год. 
45 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається на 24 годину 21 квітня 2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних 

зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення загальних зборів. Визначення порядку та спо-
собу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятив-
ного голосування.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Това-
риства за 2016 рік.

4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2016 році.
7. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
8. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про 

затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами 
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товари-

ства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладати-

муться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня вищевказаних договорів.

Для участі у Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам 
акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами чинно-
го законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення За-
гальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства в кабінеті №3 охорони праці Товариства за адресою: Житомирська 
область м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 у робочі дні, робочий час з 
10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення Загальних зборів — також 
у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами: начальник служби з ОП Деуліна Тамара Леонідів-
на. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.bfo.ho.ua. Довідки за тел. (04143) 20252.

Публічне акціонерне товариство «бердичівська фабрика одягу»
(Наглядова рада)

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, тис.грн

Найменування показника Період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 40698 52480
Основні засоби 32141 39126
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5358 6262
Сумарна дебіторська заборгованість 3198 5599
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 215
Нерозподілений прибуток 9720 23932
Власний капітал 18346 32558
Статутний капітал 1585 1585
Довгострокові зобов’язання 6825 2259
Поточні зобов’язання 15527 17663
Чистий прибуток (збиток) 9720 14212
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6340114 6340114
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) 726 725
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ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ЛіКТРаВи
ПОВідОМЛеННя  

про проведення загальних зборів акціонерів
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство 

«Ліктрави»
Місцезнаходження товариства: 10001, м. Житомир, Шосе Київське, бу-

динок 21
шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Ліктрави» (надалі — Товариство), 
код за ЄДРПОУ 00481181, місцезнаходження Товариства — Житомирська 
обл., м. Житомир, шосе Київське, буд.21 повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів, які призначені на 20 квітня 2017 року за 
адресою : м. Житомир, шосе Київське, 21 (зал нарад ПраТ «Ліктрави» 
№ 1). Початок о 09:00 год.

Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем 
проведення загальних зборів 20 квітня 2017 року, початок реєстрації о 08 
год. 15 хв., закінчення реєстрації о 08 год. 50хв. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годи-
ну 14 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів, обрання особи, яка головува-

тиме на загальних зборах акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку 
проведення Загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізора за 2016 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту, шляхом викладення 

його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання 
Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої 
здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в 
новій редакції.

8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства в новій редакції 
(Положення про Загальні збори, Наглядову раду).

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам 
акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами зако-
нодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних 
зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в 
кабінеті №8 провідного юрисконсульта Товариства за адресою: м. Жито-
мир, шосе Київське, буд.21 щопонеділка, середи та п’ятниці з 14.00 год. до 
15.30 год.; в день проведення загальних зборів — також у місці їх прове-
дення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: провідний юрисконсульт Товариства Свердзьолка Ганна Леоні-
дівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного : http://liktravy.ua. Довідки за тел.: (0412) 427932.

Наглядова Рада

ОсНОВНі ПОКаЗНиКи ФіНаНсОВО-ГОсПОдаРсЬКОЇ діяЛЬНОсТі 
ПідПРиЄМсТВа (Тис. ГРН.)

Найменування показника Період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 180176 188065
Основні засоби 68381 73080
Довгострокові фінансові інвестиції 0  0
Запаси 45841 50833
Сумарна дебіторська заборгованість 42627 37428
Грошові кошти та їх еквіваленти 4874 8122
Нерозподілений прибуток 88582 102170
Власний капітал 133537 147125
Статутний капітал 1008 1008
Довгострокові зобов’язання 14833 17828
Поточні зобов’язання 31806 23112
Чистий прибуток (збиток) 13639 13588
Середньорічна кількість акцій (шт) 336124 336124
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, штук

 0  0

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

 0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду 231 237

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«МОЛОдіЖНа МОда» 

(надалі за текстом — Товариство), (код за ЄДРПОУ 04592760, міс-
цезнаходження — 10014, м. Житомир, Площа Перемоги, буд.3) пові-
домляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі 
за текстом — загальні збори), які відбудуться 20 квітня 2017 року за 
адресою: м. Житомир, Площа Перемоги, буд.3 (в фойе ПраТ «Мо-
лодіжна мода»). Початок загальних зборів о 8 год. 30 хв. Реєстра-
ція учасників загальних зборів відбудеться 20 квітня 2017 року з 
8 год.00 хв. до 8 год.20 хв. за місцем проведення загальних зборів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з пи-

тань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізора 
за 2016 рік.

4. Затвердження висновків Ревізора за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результа-

тами роботи в 2016 році.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 

викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої 
на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення 
особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реє-
страції Статуту Товариства в новій редакції.

8. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з голо-
вою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з поряд-
ку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 
10014, м. Житомир, Площа Перемоги, буд.3 (в кабінеті №1 бухгал-
терії Товариства), а в день проведення загальних зборів акціоне-
рів — також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — Медіна Яніна Болесла-
вівна. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається на 24 годину 14 квітня 2016 року. Для участі у 
загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на право 
участі у зборах — для представників акціонерів. Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
www.molodizhnamoda.ho.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, тис.грн.

Найменування показника 2015 рік 2016 рік
Усього активів 2707,6 2823,5
Основні засоби 2547,4 2686,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0,1 0,1
Запаси 0,7 1,0
Сумарна дебіторська заборгованість 78,5 115,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 77,7 16,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 276,2 91,2
Власний капітал 2565,5 2656,8
Статутний капітал 490,2 490,2
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 142,1 166,7
Чистий прибуток (збиток) 276,2 91,2
Середньорічна кількість акцій, шт. 1961 1961
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 10 11



№51, 16 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

77

ПОВідОМЛеННя
про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПРиВаТНОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа 
«аГРОсПеЦТРаНссеРВіс» 

(код за ЄДРПОУ: 00450915; місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами: 65098, м. Одеса, вул. Новікова буд. 3) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС» 
(надалі - ПрАТ «АСТС») повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, які призначені на 19 квітня 2017 року о 11:00 годині за 
адресою: м. Одеса, вул. Новікова буд. 3, приміщення транспортно – 
експедиційного відділу (ТеВ) № 1. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45 годин відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24:00 годину 12 квітня 2017 року у порядку встановленому за-
конодавством про депозитарну систему України. 

Перелік питань включені до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії ПрАТ «АСТС», прийняття 

рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «АСТС». Прийняття рішень з питань про-
ведення загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління  
ПрАТ «АСТС» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ 
«АСТС» за 2016 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПрАТ «АСТС» за 2016 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПрАТ «АСТС» за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «АСТС» за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку ПрАТ «АСТС», прийняття рішення про виплату ди-

відендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України. 
7. Внесення змін до Статуту ПрАТ «АСТС», шляхом викладення Статуту 

у новій редакції. Визначення уповноважених осіб (особи) для підписання 
нової редакції Статуту ПРАТ «АСТС» та внесення запису до Єдиного дер-
жавного реєстру.

8. Затвердження змін до положень ПРАТ «АСТС», шляхом викладення 
у новій редакції: Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Реві-
зійної комісії. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх 
положень ПРАТ «АСТС» у новій редакції.

Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен 

акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту по-
рядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови прав-
ління за місцезнаходженням ПрАТ «АСТС».

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань проекту порядку денного, під час підготовки до проведення чергових 
загальних зборів, є можливість ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 17:00 
години (перерва: 12:00 – 13:00) за адресою: м. Одеса, вул. Новікова буд. 3, 
приміщення транспортно – експедиційного відділу (ТЕВ) № 1. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
Голова правління - Вишневський Вадим Володимирович.

В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від-
бувається у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціоне-
рів  - документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) 
та належним чином оформлену довіреність.

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

Телефон для довідок: (048) 7281884 
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПраТ 

«асТс» (тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній 

Усього активів 1485,4 1339.7
Основні засоби 1428,2 715.9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 19,1 47.4
Сумарна дебіторська заборгованість 28,4 546.2
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,8 29.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 494,0 493.1
Власний капітал 1361,5 1315.5
Статутний капітал 14,2 14,2
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 123,9 24.2
Чистий прибуток (збиток) 0,9 0
Середньорічна кількість акцій, шт. 1416199 1416199
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом звітного періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 19 20

На виконання рішення Наглядової ради 
(протокол № б/н від 09.03.2017р.) сПРОсТОВуЄТЬся іНФОРМаЦія. 

Об’ява про скликання зборів ПАТ «ТРИГОН» (код ЄДРПОУ: 00309654; 

місцезнаходження: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 100) на 
28 квітня 2017 року опублікована у Відомості НКЦПФР № 36 від 
22.02.2017р.

ПаТ «ТРиГОН»

РічНа іНФОРМаЦія За 2016 РіК 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиВаТНе аКЦIОНеРНе ТОВа-
РисТВО "ЛIТОПис I КО", 
03086255, 65005, м. Одеса 
вул. бабеля буд. 53 - а, (048) 714-53-80

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

15.03.2017

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

03086255.sc-ua.com

РічНа іНФОРМаЦія За 2016 РіК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиВаТНе аКЦIОНеРНе ТОВа-
РисТВО "ПРОМIНЬ - 1", 00291351, 
65042 м. Одеса вул. Восьмого березня 
буд. 77 - М, (048) 720-85-12

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

15.03.2017

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

00291351.sc-ua.com

В особливій інформації ПрАТ «КАТП-1028» (ЄДРПОУ 05447639) про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 
06.02.2017 р., яка була опублікована в «Відомості НКЦПФР» №27 від 
09.02.2017 р. виникли зміни. В зв'язку з внесенням змін до бухгалтерської 
звітності, змінилась сума вартості активів Балансу за 2016 рік, яка станом 
на 01.01.2017 р. становить 10626 тис.грн. (попередня сума - 10757 тис.грн 
не дійсна), тому змінюється % співвідношення ринкової вартості правочи-

нів до вартості активів, а саме: 1. правочин з ТОВ «ТД «Метан плюс». 
Було  – 16,76583%. Стало - 16,97252%. 2. правочин з ТОВ «ЕКО-Львів». 
Було – 13,38663%. Стало - 13,55167%. 3. правочин з ПІІ «АМІК Україна». 
Було – 18,59254%. Стало - 18,82176%. 4. правочин з ТОВ «Альянс Хол-
дінг». Було – 18,46704%. Стало - 18,69471%. 5. правочин з КП БМР ЖЕК 
№6. Було – 20,39137%. Стало - 20,64276%.

Голова правлiння  Парубок анатолiй Васильович

ПРаТ «КаТП-1028»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПубЛічНО-
ГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа «бОРисПіЛЬсЬКий 

еКсПеРиМеНТаЛЬНий КОМбіКОРМОВий ЗаВОд»
Публічне акціонерне товариство «Бориспільський експериментальний ком-

бікормовий завод» (надалі - Товариство) (код ЄДРПОУ 00954538) повідомляє, 
що відповідно до рішення наглядової ради (протокол засідання № 01/2017 від 
02 березня 2017р.) річні загальні збори Товариства відбудуться 28 квітня 2017 
р. об 11.00 за адресою: україна, 08300, Київська обл., м. бориспіль,  
вул. Привокзальна, 46, в актовому залі адміністративного приміщення.

Порядок денний.
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 

за результатами його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття 

рішення за результатами його розгляду.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства у 2016 році та прийняття рішення за результатами 
його розгляду.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за 2016 рік.
8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов трудових 

договорів (контрактів) з ними, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

10. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація учасників загальних зборів Товариства відбудеться за тією ж 
адресою 28 квітня 2017 р. о 10.00, закінчення реєстрації о 10.45. Для реєстра-
ції акціонерам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціоне-
ра або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володі-
ють акціями), представникам акціонерів - фізичних та юридичних осіб - додат ково 
мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представ-
ника, оформлені відповідно до чинного законодавства України з наявністю по-
свідченого напису реєстратора, депозитарія, зберігача, нотаріуса або іншої 
по садової особи, яка вчиняє нотаріальні дії. Перелік акціонерів, які мають пра-
во брати участь у загальних зборах Товариства, складається станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України, а саме - 24 квітня 
2017 р.

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів Товариства 
можна ознайомитися, починаючи з 17 березня 2017 р. в робочі дні (понеділок 
- п’ятниця) з 12.00 до 17.00 за адресою: Україна, 08300, Київська обл., м. Борис-
піль, вул. Привокзальна, 46, в актовому залі адміністративного приміщення. 
Відповідальна особа за організацію ознайомлення акціонерів з документами - 
Лазарева О.І. (Голова реєстраційної комісії); довідки за тел. (044)593-67-12. У 
день проведення загальних зборів Товариства - у місці проведення.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів Товариства при-
ймаються у письмовій формі не пізніш, як за 20 (двадцять) днів до їх про-
ведення (а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення загальних зборів) за адресою: Україна, 
08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46, в актовому залі 
адміністративного приміщення, Голові наглядової ради.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 10 869 12 689
Основні засоби 10 121 10 940
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 401 1 496
Сумарна дебіторська заборгованість 347 253
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -37 546 -33 363
Власний капітал - -
Статутний капітал 16 433 16 433
Довгострокові зобов’язання 9 7
Поточні зобов’язання 31 989 29 612
Чистий прибуток (збиток) -4 202 -1 681
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65 732 000 65 732 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду(шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2
З повагою,
Генеральний директор ПаТ «беКЗ»  с.і. Макуха 
Головний бухгалтер ПаТ «беКЗ»   с.б. Никитюк

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «баНК «ПОР-
ТаЛ» (код за ЄДРПОУ: 38870739) Повідомлення про проведення річних 
загальних зборів акціонерів ПаТ «баНК «ПОРТаЛ» ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ» код ЄДРПОУ 38870739, місцезнахо-
дження: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А повідомляє, що 
річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о 15 годин 
00  хвилин за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5а, другий 
поверх, зала нарад ПаТ «баНК «ПОРТаЛ» Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) буде відбуватися 20 квітня 2017  року за місцем проведення річних 
зборів акціонерів, за наявності: • для акціонера – фізичної особи: паспорта (ін-
шого документа, що засвідчує особу); • для акціонера – юридичної особи: 1. в 
особі її керівника: паспорта (іншого документа, що засвідчує особу) керівника, 
належним чином засвідчених копій її установчих документів та інших докумен-
тів, що підтверджують його повноваження для участі у загальних зборах; 2. в 
особі її представника: паспорта (іншого документа, що засвідчує особу) пред-
ставника, належним чином засвідчених копій її установчих документів, довіре-
ності, оформленої відповідно до вимог законодавства України та інших доку-
ментів відповідно до установчих документів для підтвердження своїх 
повноважень щодо участі у загальних зборах; час початку реєстрації акціоне-
рів: 14 годин 00 хвилин; час закінчення реєстрації акціонерів: 14 годин 
45  хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» – 13 квітня 
2017  року. Проект порядку денного: 1. Припинення повноважень членів лі-
чильної комісії. Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання головуючого та 
секретаря зборів, затвердження порядку проведення річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ». 3. Схвалення рішення про затвердження 
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних збо-
рах акціонерів. 4. Звіт Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік, 
прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради. 5. Звіт 
Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік, прийняття рішення за результата-
ми розгляду звіту Правління. 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової 
звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік. 7. Розподіл прибутку за 2015 рік 
та покриття збитків ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік. 8. Прийняття рішення 
про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ  «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за ра-
хунок додаткових внесків. 9. Прийняття рішення про приватне розміщення ак-
цій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками та-
кого розміщення). 10. Визначення уповноваженого органу та уповноважених 
осіб ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», яким надаються відповідні повноваження для ор-
ганізації та проведення приватного розміщення акцій. 11. Попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК 
«ПОРТАЛ» у період з 18 квітня 2017 року по 17 квітня 2018 року. 12. Припинен-
ня повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ». 13. 
Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ». 14. Обрання Голови 
Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ». 15. Затвердження умов договорів, 
що укладатимуться з Головою та іншими членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК 
«ПОРТАЛ», встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочу-
вальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підпи-
сання договорів з Головою та іншими членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК 
«ПОРТАЛ». Адреса веб-сайту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.bank-portal.com.ua. Акціонери мають право ознайоми-
тись з матеріалами, що готуються до річних загальних зборів, та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням ПАТ  «БАНК «ПОРТАЛ»: місто Київ, проспект Перемоги, будинок 
5а, зала нарад ПаТ  «баНК «ПОРТаЛ» у робочі дні робочі години з 10 годин 
00 хвилин до 17  годин 00 хвилин, а у день проведення річних загальних збо-
рів  – також у місці їх проведення. За порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами відповідальний Голова Правління Роман Михайлович Піддубний. 
Довідки за телефоном: (044)  207-43-50. Основні показники фінансово-
господарської діяльності ПаТ «баНК «ПОРТаЛ» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
(2016)

Попередній 
(2015)

Усього активів 161 284 164 487
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 846 3 524
Кошти в інших банках 3 742 2 256
Кредити та заборгованість клієнтів 137 723 125 765
Усього зобов’язань 32 325 29 303
Кошти банків - -
Кошти клієнтів 30 835 25 649
Усього власного капіталу та частка меншості 128 960 135 184
Статутний капітал 125 000 125 000
Прибуток/(збиток) минулого року 10 142 1 171
Прибуток/(збиток) поточного року (6 224) 10 142
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн) (49,79) 81,14
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(49,79) 81,14

Голова Наглядової Ради ПаТ «баНК «ПОРТаЛ»        О. В. шульгін
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«до уваги акціонерів 

ПаТ «КиЇВсЬКий ВіТаМіННий ЗаВОд»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗА-

ВОД» (місцезнаходження Товариства - 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38) 
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТА-
МІННИЙ ЗАВОД» скликаються «26» квітня 2017 р. за адресою: 04073, м. 
Київ, вул. Копилівська, 38, поверх 3, актова зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Зборах – 20.04.2017 р.

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

риства та затвердження умов договору про надання повноважень лічиль-
ної комісії депозитарній установі.

2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2016 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 р.
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2016 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії 
Товариства. 

6. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 р.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік.
8. Відкликання Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової 

ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Початок реєстрації акціонерів – об 10 годині 00 хвилин, закінчення ре-
єстрації – об 10 годині 45 хвилин. Початок зборів – об 11 годині 00 хви-
лин.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: м. Київ, вул. вул. Копилівська, 38, в робочі дні тижня з 09.00 до 
18.00, тел. (044) 461-03-08. Посадова особа Товариства, що відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор – Те-
лявський В.І

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: vitamin.com.ua.

Для реєстрації в якості учасників Зборів акціонери-фізичні особи пови-
нні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники 
акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим 
чином згідно законодавства України. Представники акціонерів – юридич-
них осіб повинні представити: керівники – документ (витяг) про їх призна-
чення (обрання) на посаду керівника юридичної особи – акціонера та до-
кумент, який посвідчує особу (паспорт), інші представники – довіреність, 
засвідчену печаткою підприємства та підписом керівника, чи засвідчену 
іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу 
представника (паспорт).

Наглядова рада ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПаТ «КВЗ» 
(тис. грн.)

Найменування показника 

Період

Звітний
(2016 р.)

Попере-
дній

(2015 р.)
Усього активів 1085315 634096
Основні засоби 569887 294457
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 329017 211184
Сумарна дебіторська заборгованість 251414 102479
Грошові кошти та їх еквіваленти 11165 13329
Нерозподілений прибуток 433103 287854
Власний капітал 847921 434965
Статутний капітал 15368 15368
Довгострокові зобов'язання 19635 7982
Поточні зобов'язання 217759 191141
Чистий прибуток (збиток) 144683 172907
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31364 31364
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

853 817

директор 
ПаТ «КиЇВсЬКий ВіТаМіННий ЗаВОд» ________ Телявський В.і. 

 ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«хаРКіВПРОдМаш» 

(код ЄДРПОУ 30034636, місцезнаходження: м. Харків, вул. Лодзька, 7) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів, відбудуться 

28 квітня 2017 р. о 10.00 год за адресою: 
м. харків, вул. Лодзька, 7, кім. 1

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 9.30 до 9.45 год.

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО 
(ПеРеЛіК ПиТаНЬ, щО ВиНОсяТЬся На ГОЛОсуВаННя):

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

стого голосування.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

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

8. Відкликання Ревізора Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 61397 387387
Основні засоби 12278 8111
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7839 6027
Сумарна дебіторська заборгованість 51 39
Грошові кошти та їх еквіваленти 7172 4891
Нерозподілений прибуток 32518 24453
Власний капітал 32917 24852
Статутний капітал 69 69
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 4624 2591
Чистий прибуток (збиток) 10823 6082
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

100 100

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 120 120

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах станом на 24 годину – 24 квітня 2017 р., за три 
робочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звертатися 
за адресою: 61001, м. Харків, вул. Лодзька, 7, кім. 1 з понеділка по 
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами директор Мащенко 
Олександр Володимирович. Документи надаються акціонеру това-
риства або його представнику для ознайомлення, на підставі його 
письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять 
робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових 
річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику 
Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього 
письмового запиту.

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

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

Телефон для довідок: (057) 758-5355. 

директор ПраТ «хаРКіВПРОдМаш»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 16 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

80

Письмове повідомлення 
про проведення загальних зборів та проект порядку денного.

шановний акціонере!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ 

М’ЯСОКОМБІНАТ» (далі ПАТ «РМК», або Товариство), код за ЄДРПОУ 
13922681, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 68800, 
Україна, Одеська область, Ренійський р-он, місто Рені, вулиця Весела, бу-
динок 56, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які при-
значені на «24» квітня 2017 року об 09.00 за адресою: 68800, україна, 
Одеська область, Ренійський р-он, місто Рені, вулиця Весела, буди-
нок 56, перший поверх адміністративної будівлі, приміщення їдальні 
№б/н.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів. Початок реєстрації акціонерів о 08:30. За-
кінчення реєстрації акціонерів о 08:50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – «18» квітня 2017 р.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що 
посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціоне-
рів додатково мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законо-
давства України.

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

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів. Прийняття рі-
шень з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

2. Звіт виконавчого органу Товариства.
3. Звіт наглядової ради Товариства.
4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
6. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора) за підсумками 

перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 
фінансового року.

7. Затвердження річного звіту товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства.
З документами (матеріалами) до порядку денного, під час підготовки до 

загальних зборів, можливо ознайомитись за адресою: 68800, Одеська об-
ласть, Ренійський район, м. Рені, вул. Весела, 56, кабінет Директора; по-
садова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – заступник головного бухгалтера ПАТ «РМК» 
Шкільнюк Євгенія Олександрівна.

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

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 20 
(двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

ТаКОЖ ЗВеРТаЄМО Вашу уВаГу, що власники цінних паперів, які не 
уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмеже-
но згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему 
України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних 
зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року 
(без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Тел. (04840) 4-17-56, Наглядова рада.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, 
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
ПАТ «РМК», які призначені на 24.04.2017 року об 09.00 годині за адре-

сою: 68800, Україна, Одеська область, Ренійський р-он, місто Рені, вулиця 
Весела, будинок 56, перший поверх адміністративної будівлі, приміщення 
їдальні №б/н

Питання порядку денного №1.
Питання, винесене на голосування: Обрання робочих органів загаль-

них зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою зборів – Шкільнюк Євгенію Олек-
сандрівну (ідентифікаційний код фізичної особи 2894010584), секрета-
рем зборів – Цуркан Андрія Олексійовича (ідентифікаційний код фізич-
ної особи 2467716493). Обрати головою лічильної комісії – Друму 
Валентину Іванівну (ідентифікаційний код фізичної особи 3076718145), 
Членами лічильної комісії Попову Юлію Михайлівну (ідентифікаційний 
код фізичної особи 2781115109), Бєліна Ігоря Петровича (ідентифікацій-
ний код фізичної особи 3274210950). Затвердити наступний регламент 
проведення загальних зборів: - доповіді – до 15 хв.; - виступи – до 5 хв. 
Голосування з питань порядку денного проводиться за принципом «одна 
акція – один голос», бюлетенями. Для прискорення ходу зборів дозволя-
ється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення 
результатів попереднього окрім пов’язаних питань. Ніхто з учасників 

зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може 
перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затвердже-
ний регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, заува-
женнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. Диктофо-
ні або будь-які інші записи, проведені під час проведення зборів, не 
можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої ін-
формації, оголошеної на зборах, окрім протоколу зборів акціонерів, 
складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства 
України головою зборів і секретарем. Протокол є єдиним документом в 
якому зафіксовані рішення з питань порядку денного.

Голосування з 1-го питання порядку денного провести по бюлетеню №1; 
підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 
1-го питання доручити тимчасовій лічильній комісії, яка призначена Про-
токолом Наглядової ради від «24» лютого 2017 року. 

Питання порядку денного №2.
Питання, винесене на голосування: Звіт виконавчого органу Товари-

ства.
Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства.
Питання порядку денного №3.
Питання, винесене на голосування: Звіт наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства.
Питання порядку денного №4.
Питання, винесене на голосування: Звіт ревізійної комісії (ревізора) То-

вариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства.
Питання порядку денного №5.
Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної 
комісії (ревізора).

Проект рішення: За наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора) визнати ро-
боту органів управління товариства, а саме наглядової ради, виконав-
чого органу та ревізійної комісії (ревізора), у звітному році задовільною 
та такою, що відповідає інтересам Товариства, інтересам акціонерів 
Товариства, меті та цілям Товариства відповідно до Статуту Товари-
ства.

Питання порядку денного №6.
Питання, винесене на голосування: Затвердження висновків ревізійної 

комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяль-
ності товариства за результатами фінансового року.

Проект рішення: Затвердити висновки ревізійної комісії за підсумками 
перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 
фінансового року.

Питання порядку денного №7.
Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту това-

риства.
Проект рішення: Затвердити баланс та річний звіт Товариства.
Питання порядку денного №8.
Питання, винесене на голосування: Розподіл прибутку і збитків товари-

ства.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за звітний період 

направити на розвиток Товариства у 2017 році. Дивіденди не нараховувати 
та не виплачувати.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 4033,3 4084
Основні засоби 736 832
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3292,4 3176
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7 23
Нерозподілений прибуток 4,2 53
Власний капітал - -
Статутний капітал 35 35
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) 4,2 53
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19885 19885
Кількість власних акцій, викуплених протягом періо-
ду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

23 27

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «РеНійсЬКий М’ясОКОМбіНаТ» 
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Публічне акціонерне товариство сільськогосподарське підприєм-
ство «чорноморська перлина» (ідентифікаційний код юридичної особи 
00413446) повідомляє Вас, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ СП 
«Чорноморська перлина» відбудуться «26» квітня 2017 року о 12.00 годи-
ні за адресою: Одеська обл., Татарбунарський р-н., с. базар’янка,  
вул. Виноградна, буд. 1-а у Таборі праці та відпочинку, в приміщенні 
їдальні. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться у день про-
ведення загальних зборів з 11.00 до 12.00 годин за місцем проведення за-
гальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: 21.04.2017 року.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів 

та затвердження регламенту зборів. Проект рішення: Обрати головою 
зборів Голову правління ПАТ СП «Чорноморська перлина» Олійнико-
ва  Є.І, секретарем зборів юрисконсульта ПАТ СП «Чорноморська пер-
лина» Піщанську І.В.; обрати членами лічильної комісії наступних осіб: 
Головою комісії Асаулу С.В., членами комісії Нановського Г.М. та Звєз-
дуна С.А.; затвердити наступний регламент проведення загальних 
зборів акціонерів: Час для доповідей - 10 хвилин; Час для обговорення 
доповідей - 10 хвилин.

2. Про звіт Наглядової ради та про прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради 
та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задо-
вільною.

3. Про затвердження Положення про Наглядову раду акціонерного то-
вариства в новій редакції в зв’язку з необхідністю приведення його у відпо-
відність до норм чинного законодавства. Проект рішення: затвердити По-
ложення про Наглядову раду акціонерного товариства.

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради на підставі ви-
мог Закону України «Про акціонерні товариства» в зв’язку з закінченням 
річного терміну їх перебування на посаді; Проект рішення: Припинити по-
вноваження Наглядової ради.

5. Про обрання Голови Наглядової ради. 
6. Про обрання членів Наглядової ради. 
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з головою та членами наглядової ради; Проект рішення: За-
твердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з го-
ловою та членами Наглядової ради, встановити, що Голова та члени 
Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки на безоплатній основі, 
обрати голову правління Олійникова Є.І. особою, яка уповноважується на 
підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

8. Про звіт правління та про прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Правління про діяльність Това-
риства за 2016 рік та визнати роботу Правління за 2016 рік задовіль-
ною.

9. Про звіт ревізійної комісії та про затвердження висновків ревізійної 
комісії Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2016 рік та визнати роботу реві-
зійної комісії за 2016 рік задовільною. 

10. Про затвердження річного звіту товариства. Проект рішення: За-
твердити річний звіт за 2016 рік та баланс ПАТ СП «Чорноморська пер-
лина» .

11. Про розподіл прибутку і збитків товариства та про затвердження роз-
міру річних дивідендів. Проект рішення: Отриманий прибуток товари-
ства направити на поповнення оборотних коштів, дивіденди за 2016 рік 
не нараховувати й не виплачувати.

12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 
протягом року з ПАТ «ПроКредит Банк» i предметом яких є майно (роботи, 
послуги) Товариства вартістю більше ніж 10 відсотків вартості його активів 
за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. Проект 
рішення: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів Товари-
ством, в період 26.04.2017 по 25.04.2018 року (включно) з ПАТ «ПроКре-
дит Банк» і предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких банків-
ських продуктів/послуг в передачі майна (майнових прав) Товариства в 
заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення вико-
нання зобов’язань (в т. ч. договору поруки) Товариства та/або забезпе-
чення зобов’язань будь-яких третіх осіб; 

- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), 
відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лі-
зингу; 

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю товариства і 
в яких воно виступає будь-якою із сторін. 

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загаль-
ними зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може пере-
вищувати 120 000 000 грн. (сто двадцять мільйонів гривень, 00 копі-
йок).

Надати Наглядовій радi Товариства повноваження без отримання до-
даткового рішення Загальних зборів акціонерів:

-погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами 
та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 
26.04.2017 по 25.04.2018 (включно);

-погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, 
яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

-надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укла-
дання (підписання) Головою Наглядової Ради, посадовими особами орга-
нів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку 
денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та допо-
вненнями до них.

Доручити Голові правління Олійникову Є.І., який діє в інтересах Това-
риства та за згодою акціонерів, а також іншим особам, які будуть при-
значені на відповідні посади після дати підписання цього протоколу 
оформляти i підписувати Договори, які є предметом попередньо схвале-
них значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним не-
залежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товари-
ства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу 
гривні до іноземних валют.

13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 
протягом року з АТ «Райффайзенбанк Аваль» i предметом яких є майно 
(роботи, послуги) Товариства вартістю (більше ніж 10 відсотків вартості 
його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення 
особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких право-
чинів. Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством в 
період з 26.04.2017 по 25.04.2018 року (включно) значних правочинів, пред-
метом (характером) яких є: 

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших 
банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/
або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т. ч. 
договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких 
третіх осіб; 

- купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлен-
ня права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; 

- інші господарські правочини, які пов'язані с діяльністю товариства і 
в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загаль-
ними зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може пере-
вищувати 120 000 000 грн. (сто двадцять мільйонів гривень, 00 копі-
йок). 

Надати Наглядовій радi Товариства повноваження без отримання до-
даткового рішення Загальних зборів акціонерів: 

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акці-
онерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, 
які будуть укладатись товариством в період з 26.04.2017 по 25.04.2018 
(включно); 

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товари-
ства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/iпотеку, придбан-
ню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укла-
дання (підписання) Головою Наглядової Ради, Директором, посадовими 
особами органів управління товариства попередньо схвалених в цьому 
пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма 
змінами та доповненнями до них. Доручити Директору Товариства, 
який діє в інтересах та за згодою акціонерів, а також іншим особам, які 
будуть призначені на відповідні посади після дати підписання цього про-
токолу оформляти i підписувати Договори, які є предметом попере-
дньо схвалених значних правочинів. Товариство усвідомлює, що вчинен-
ня значного правочину с чинним незалежно від збільшення у 
майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/змен-
шення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінан-
сової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних 
валют.

14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 
протягом року з ПАТ «ПУМБ» i предметом яких є майно (роботи, послуги) 
Товариства вартістю більше ніж 10 відсотків вартості його активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким 
надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. Проект рі-

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО сіЛЬсЬКОГОсПОдаРсЬКе ПідПРиЄМсТВО 
«чОРНОМОРсЬКа ПеРЛиНа»
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шення: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів Товариством, 
в період 26.04.2017 по 25.04.2018 року (включно) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-
НИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, МФО 334851) і предме-
том (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких банків-
ських продуктів/послуг в передачі майна (майнових прав) Товариства в 
заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконан-
ня зобов’язань (в т. ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення 
зобов’язань будь-яких третіх осіб; 

- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), від-
ступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; 

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю товариства і в 
яких воно виступає будь-якою із сторін. 

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загаль-
ними зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може пере-
вищувати 120 000 000 грн. (сто двадцять мільйонів гривень, 00 копійок).

Надати Наглядовій радi Товариства повноваження без отримання до-
даткового рішення Загальних зборів акціонерів:

-погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та 
доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 26.04.2017 
по 25.04.2018 (включно);

-погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, 
яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

-надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укла-
дання (підписання) Головою Наглядової Ради, посадовими особами органів 
управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку 
денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та допо-
вненнями до них. Доручити Голові правління Олійникову Є.І, який діє в ін-
тересах Товариства та за згодою акціонерів, а також іншим особам, які 
будуть призначені на відповідні посади після дати підписання цього про-
токолу оформляти i підписувати Договори, які є предметом попередньо 
схвалених значних правочинів.Товариство усвідомлює, що вчинення зна-
чного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринко-
вої вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості акти-
вів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також 
можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери та їх 
представники можуть ознайомитись з 10.00 до 16.00 годин кожного робочо-

го дня за адресою: 68162, Одеська обл., Татарбунарський р-н., с. Базар’янка, 
вул. Шевченка, буд. 37 (приймальня). Уповноважена особа з питань озна-
йомлення акціонерів з документами –Асаула С.М.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт). Представ-
никам акціонерів крім того - довіреність, оформлену згідно з чинним законо-
давством. Для батьків, які представляють інтереси своїх неповнолітніх ді-
тей, крім паспорта необхідно мати свідоцтво про народження дитини.

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

Наглядова рада. 
Тел. для довідок: 048-777-06-46

Інформація про основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

ПАТ СП «Чорноморська перлина» (тис. грн.)

Найменування показника 
період 

звітний 
2016

період 
звітний 

2015

період 
попере-

дній 2014
Усього активів 385248 343349 275687
Основні засоби 43167 33401 31609
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 21090 5996 17417
Сумарна дебіторська 
заборгованість

308434 288555 225549

Грошові кошти та їх еквіваленти 269 3184 398
Нерозподілений прибуток 291842 272009 218004
Власний капітал 309355 289380 235826
Статутний капітал 6316 6316 6316
Довгострокові зобов'язання 959 664 1157
Поточні зобов'язання 74934 53305 38704
Чистий прибуток (збиток) 19833 54005 39140
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25264000 25264000 25264000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- - -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- - -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

145 163 165

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проект 
порядку денного

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ВОЛиНЬбаКаЛія»
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Волиньбакалія» 
відбудуться «26» квітня 2017 року об 12 годині 00 хвилин за адресою: 

м. Луцьк, вул. Клима савура, 21а, в каб. № 3.15. 
Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. Обрання голови і секретаря зборів.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у  

2016 році.
3. Звіт Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами роботи у 

2016  році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії товариства.
6. Затвердження річного звіту, звіту про фінансові результати та балан-

су Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого у 

2016  році.
8. Визначення основних напрямів фінансово-господарської діяльності 

Товариства на 2017 рік.
9. Зміна типу акціонерного Товариства та вирішення пов’язаних з цим 

питань.
10. Внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його в 

новій редакції та вирішення пов’язаних з цим питань. 
11. Внесення змін до внутрішніх документів товариства шляхом їх за-

твердження в новій редакції. 
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що 
укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з членами Наглядової ради та вирішення пов’язаних з цим 
питань. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб – сайті Товариства за адресою: 
http://volynbakaliya.pakko.ua/. 

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

Найменування показника Періоди
Звітний Попередній 

Усього активів 31433,2 20103,1
Основні засоби 17184,9 18416,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 32,9 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 14215,4 1686,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,0 0,0
Нерозподілений прибуток -12592,3 -12553,6
Власний капітал 2717,4 -5753,9
Статутний капітал 510,3 510,3
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 53702,2 50683,0
Чистий прибуток (збиток) 1625,4 -975,5
Середньорічна кількість акцій (шт..) 291600,0 291600,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться «26» квітня 
2017 року за місцем проведення зборів: початок реєстрації - 11 год. 30 хв.; 
закінчення реєстрації – 11 год. 55 хв. 

Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвід-
чує особу; представнику акціонера - належним чином оформлену довіре-
ність та документ, що посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: станом на 24 годину 20.04.2017 року.

З документами, що стосуються питань порядку денного, акціонери То-
вариства можуть ознайомитись до дати проведення зборів в робочі дні, в 
робочий час, за адресою Товариства - м.Луцьк, вул. Клима Савура, 21а 
(каб. 3.15), звернувшись до Голови Правління товариства. 

Наглядова рада

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ВОЛиНЬбаКаЛія»
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

ПРиВаТНОГО аКЦіОНеРНОГО 
ТОВаРисТВа «КОРдеЛіВсЬКий 

ОбЛасНий МіЖГОсПОдаРсЬКий 
КОМбіКОРМОВий ЗаВОд»

(надалі також – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00721780)

Повідомляємо Вас, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Това-
риства №01-03/17 від 01.03.2017 року, було прийнято рішення про скликан-
ня річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод» (Код 
ЄДРПОУ 00721780, місцезнаходження: Вінницька обл., Калинівський р-н, 
с. Корделівка, вул. Київська, буд. 1-А) (далі також – Збори, Загальні збори), 
які відбудуться 19 квітня 2017 року о 14.00 год. за адресою: Вінниць-
ка  обл., Калинівський р-н, с. Корделівка, вул. Київська, буд. 1-а, адмі-
ністративна будівля, кабінет Голови Правління, 2 поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбу-
деться 19 квітня 2017 року за місцем проведення Зборів. Час проведення 
реєстрації: початок – о 13 год. 30 хв., закінчення – о 13 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: станом на 24 годину 12 квітня 2017 року.

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

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

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

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

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

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

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

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

риства за 2016 рік.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), 

що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої 
особи на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради Товариства.

12. Про прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних пра-
вочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією, 
заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що ста-

новлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і 
більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких 
правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких право-
чинів.

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

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного Зборів, 
акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 12.00 
години за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Корделівка, 
вул.  Київська, буд. 1-А (адміністративна будівля, другий поверх, кабінет 
головного бухгалтера). Посадова особа Товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Чуйко Марія Михайлівна, 
тел. (04333) 3-33-47. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)*

Найменування показника
Період

Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 67740 64292
Основні засоби 43617 48285
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 3013 744
Сумарна дебіторська заборгованість 15219 9994
Грошові кошти та їхні еквіваленти 6 20
Нерозподілений прибуток 382 283
Власний капітал 63730 63350
Статутний капітал 2976 2976
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 4009 942
Чистий прибуток (збиток) 382 283
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11905068 11905068
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

74 71

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Голова Правління _________ данилевич Олександр степанович

Шановний акціонер !
ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «уКР-

еЛеКТРОНбуд» (код ЄДРПОУ 13960227) повідомляє, що загальні 
збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2017 року в 11 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Полтава, пров. Перспективний, 3, адміністративна будівля, 
2-ий поверх, приймальня. Реєстрація учасників загальних зборів 16 квіт-
ня 2017 року з 10.30 до 10.55 за місцем проведення зборів. Місцезнахо-
дження АТ: 36007, м. Полтава, пров. Перспективний, 3.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіти Директора, Наглядової ради, Ревізора, затвердження висновків 

Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності АТ за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звітів.

4. Затвердження річного звіту та балансу щодо результатів діяльності 
АТ за 2016 рік.

5. Розподіл прибутку або покриття збитків АТ за 2016рік.
6. Зміни у складі органів управління та контролю АТ.
7. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізо-

ром АТ, визначення розміру винагороди за договорами; визначення упо-
вноваженої особи для підписання вказаних договорів.

8. Затвердження значних правочинів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-

дається станом на 11.04.2017р. Для участі у зборах необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену 
згідно чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитися з докумен-
тами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, в день проведення 

зборів, а також по понеділках та середах з 09.00 до 14.00 години за адре-
сою: 36007, м. Полтава, пров. Перспективний, 3, адміністративна будівля, 
2-ий поверх, приймальня. Відповідальна особа АТ – головний бухгалтер. 
Довідки за телефоном: (0532) 66-86-54. Інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів розміщена на власному веб – сайті АТ: www.ukrelectronbud.com.ua

Основні показники фінансово – господарської діяльності аТ за 
2016  рік (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 3845,4 5526,7
Основні засоби 311,6 341,8
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 23,1 24,5
Сумарна дебіторська заборгованість 520,9 194,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 43,8 158,2
Нерозподілений прибуток 314,1 25,1
Власний капітал 2824,8 2535,8 
Статутний капітал 1697,1 1697,1
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 1020,6 2990,9
Чистий прибуток (збиток) 289,3 366,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3394240 3394240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 9
Наглядова рада ПрАТ «Укрелектронбуд»
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ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «МіОРиТМ», 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13678086, місцезнаходження: 01033,  
м. Київ, вул. Жилянська, 31 (надалі за текстом – Товариство), повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
25 квітня 2017 року о 15 год. 00 хв. за адресою: україна, м. Київ, вул. Жи-
лянська, 31, 1-й поверх, кімната 21.Реєстрація акціонерів та їх уповноваже-
них представників для участі в щорічних загальних зборах акціонерів прово-
диться 25 квітня 2017 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 30 хв. Реєстрація 
відбудеться за місцем проведення зборів.Право участі у щорічних загальних 
зборах мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (пере-
ліку) акціонерів, складеного на 24  годину 19 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, Лічильної комі-

сії та затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів 
Товариства.2.Про затвердження звіту Правління Товариства про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.3.Про за-
твердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.4.Про затвер-
дження звіту і висновку Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.5.Про 
затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.6.Про порядок розподі-
лу прибутків та покриття збитків Товариства.7.Про припинення повнова-
жень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 рік (тис. грн.)

 Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 867 697,8
Основні засоби 2 5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 77 76,9
Сумарна дебіторська заборгованість 576 439,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 2,2
Нерозподілений прибуток -560 -215,2
Власний капітал -337 7,1
Статутний капітал 38 38
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1204 690,7
Чистий прибуток (збиток) -345 -718,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 36143 36143
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

для участі у загальних зборах акціонерів Товариства Вам необ-
хідно мати при собі:- Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);- 
Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством (для представників акціонерів Товариства).додаткова 
інформація для акціонерів Товариства:Акціонери мають можливість 
ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до що-
річних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жи-
лянська, 31, 1-й поверх, кімната 21 у робочі дні: вівторок та четвер з 9-00 
до 18-00 години, перерва з 13-00 до 14-00 години, та в день проведення 
загальних зборів, у місці їх проведення.Адреса веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: http://mioritm.emitents.net.ua/ua/Відповідаль-
на посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами-
Дочинець Віталій Володимирович,телефон:(289-97-02.Наглядова Рада 
Товариства.

шановний акціонер !
ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «дОсЛід-

Ний ЗаВОд» (код ЄДРПОУ 14312418) повідомляє, що загальні збо-
ри акціонерів відбудуться 16 квітня 2017 року в 10 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Полтава, вул. Ковпака, 57, адміністративна будівля, 3-ий 
поверх, актова зала. Реєстрація учасників загальних зборів 16 квітня 
2017 року з 9.30 до 9.55 за місцем проведення зборів. Місцезнаходження 
АТ: 36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 57.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіти Директора, Наглядової ради, Ревізійної комісії, затвердження 

висновків Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності АТ 
за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

4. Затвердження річного звіту та балансу щодо результатів діяльності 
АТ за 2016 рік.

5. Розподіл прибутку або покриття збитків АТ за 2016рік.
6. Зміна типу та найменування АТ.
7. Внесення змін до Статуту АТ.
8. Зміни у складі органів управління та контролю АТ.
9. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради і Ревізійної 

комісії АТ, визначення розміру винагороди за договорами; визначення упо-
вноваженої особи для підписання вказаних договорів.

10. Внесення змін до внутрішніх положень АТ.
11. Затвердження значних правочинів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-

дається станом на 11.04.2017р. Для участі у зборах необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно 
чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитися з документами, 
пов’язаними з порядком денним загальних зборів, в день проведення збо-
рів, а також по понеділках та середах з 09.00 до 14.00 години за адресою: 
36007,м. Полтава, вул. Ковпака, 57, адміністративна будівля, 2-ий поверх, 
приймальня. Відповідальна особа АТ – головний бухгалтер. Довідки за те-
лефоном: (0532) 66-86-54. Інформація з проектами рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів розміщена 
на власному веб – сайті АТ: www.chairpart.com.ua

Основні показники 
фінансово – господарської діяльності аТ за 2016 рік (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 9468,9 8939,8
Основні засоби 2875,0 2991,5
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 5,1 24,5
Сумарна дебіторська заборгованість 6503,9 5819,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,4 96,3
Нерозподілений прибуток -484,4 -1198,4
Власний капітал 8609,0 7895,0
Статутний капітал 5920,4 5920,4
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 859,9 1044,8
Чистий прибуток (збиток) 214,2 580,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23681581 20757691
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) 8 2

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 
"ГаЛаНТ-IНдусТРI"

2. Код за ЄДРПОУ 21531523
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, Кирилiвська, 39
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 482 49 07 (044) 425 94 09
5. Електронна поштова адреса galant-industry@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://21531523.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 02.03.2017 року. Найменування уповноваже-

ного органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори 
акцiонерiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 14.03.2017 року. Повне наймену-
вання акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ГАЛАНТ-IНДУСТРI». Повне найменування акцiонерного това-
риства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЛАНТ-IНДУСТРI».

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 Пасiчник Вiталiй Михайлович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 14.03.2017

(дата)
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шановні акціонери 

ПРиВаТНОГО аКЦіОНеРНОГО 
ТОВаРисТВа «КиЇВТРаНсеКсПедиЦія»!

Приватне акціонерне товариство «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» (далі – 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»), місцезнаходження: Україна, 04128, 
м.  Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, повідомляє про проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» (далі – 
Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2017 року.
Час проведення Загальних зборів – засідання Загальних зборів почина-

ється об 11 год. 30 хв. та закінчується після оголошення Головою Загаль-
них зборів про їх закриття. 

Місце проведення Загальних зборів: україна, м. Київ, вулиця академі-
ка Туполєва, 23, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», 
які мають право на участь у Загальних зборах – 21 квітня 2017 року (станом 
на 24 год. 00 хв.).

Порядок, дата, час початку та закінчення реєстрації акціонерів  
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» (далі – акціонери) для участі в Загаль-
них зборах:

- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загаль-
них зборах проводиться – 27 квітня 2017 року з 10 год. 45 хв. до 11 год. 15 
хв. (далі – час реєстрації); 

- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється відпо-
відно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-
рах, складеного станом на 24 год. 00 хв. 21 квітня 2017 року;

- місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
Україна, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, адміністративний корпус, 
2-й поверх (далі – місце проведення реєстрації);

- для участі у Загальних зборах (проходження реєстрації) акціонерам 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів також документ, що підтверджує повноваження представника 
акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Докумен-
том, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, 
оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином 
засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження пред-
ставляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідче-
ні копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має 
повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності;

- для проходження реєстрації для участі у Загальних зборах, акціонер 
(представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися 
до представника реєстраційної комісії Загальних зборів, надавши 
представнику реєстраційної комісії документи, зазначені в попередньому 
пункті. 

Перелік питань, які виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів):

1. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″.

2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» 
за 2016 рік.

3. Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2016 
рік та затвердження висновків Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ».

4. Про розгляд звіту Директора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 
2016 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу ПрАТ «КИЇВ-
ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2016 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 
2016 рік.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 32997 4653
Основні засоби 9214 4134
Довгострокові фінансові інвестиції -------- --------

Запаси 2707 10
Сумарна дебіторська заборгованість 18142 495
Грошові кошти та їх еквіваленти 92 14
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (12124) (4072)
Власний капітал (10951) (2899)
Статутний капітал 5 5
Довгострокові зобов'язання ------- -------
Поточні зобов'язання 43753 7552
Чистий прибуток (збиток) (8052) (2754)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

18 10

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

Порядок надання акціонерам для ознайомлення документів (інформа-
ції, матеріалів), пов’язаних із порядком денним і необхідних акціонерам 
для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

- надавати акціонерам ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» вищезазначе-
ні документи в робочий час в робочі дні – починаючи від дати надіслання 
повідомлень про проведення річних Загальних зборів ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦІЯ» до дати проведення річних Загальних зборів ПрАТ «КИЇВ-
ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» – в приміщенні ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 
адресою: Україна, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, адміністратив-
ний корпус, 2-й поверх, Бухгалтерія, а в день проведення річних Загальних 
зборів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» – також в місці їх проведення 
(далі – місце ознайомлення з документами);

- для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що 
підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлен-
ня з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком 
денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку 
денного річних Загальних зборів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», – дові-
реність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним 
чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження 
представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належ-
ним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на поса-
ду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності. 
Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціо-
нера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності 
акціонера на акції ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» - оригінал виписки про 
стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом 
на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про на-
дання документів для ознайомлення;

- для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник 
акціонера) повинен протягом терміну, визначеного для ознайомлення із за-
значеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із докумен-
тами до посадової особи ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», відповідальної 
за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій 
особі ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» підтверджуючі документи, зазна-
чені в попередньому пункті.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам 
для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», Директора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕ-
ДИЦІЯ» Прядка Сергій Іванович.

Довідки з питань проведення Загальних зборів надаються за тел. (044) 
443-88-39 

Голова Наглядової ради 
ПраТ «КиЇВТРаНсеКсПедиЦія» _______________ базильчук В.Л.

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО ПО ГаЗО-
ПОсТачаННЮ Та ГаЗиФіКаЦіЇ «ВіННиЦяГаЗ»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 03338649)

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного Загальних 
зборів акціонерів 

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«ВіННиЦяГаЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 21012, 
Україна, Вінницька область, м. Вінниця, пров. Костя Широцького, буд. 24, 
повідомляє своїх акціонерів про зміни до проекту порядку денного За-
гальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 31 березня 2017 
року о 17.00 годині за адресою: м. Вінниця, пров. Костя широцького, 

буд. 24, (в актовому залі Товариства), шляхом включення нових пи-
тань: 

- Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством зна-
чних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

- Про подальше схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість.

- Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору 
купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 18.09.2012 р. 
№КПП-617 за 2016 рік.

З проектами рішень до нових питань проекту порядку денного Загаль-
них зборів акціонерів Товариства можна ознайомитись на веб-сайті Това-
риства за адресою: https://vn.104.ua/ .

ПаТ «ВіННиЦяГаЗ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональна акцiонерна компанiя 
"Нафтогаз України"

2. Код за ЄДРПОУ 20077720
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 586-35-37 044 586-33-10

5. Електронна поштова 
адреса

ngu@naftogaz.com

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

http://www.naftogaz.com/files/emitent_
osoblyva/2017_2.htm

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

II. Текст повідомлення
Згiдно наказу Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» 

Буртан Тетяну Петрiвну звiльнено за угодою сторiн з посади начальника 
департаменту — головного бухгалтера Департаменту бухгалтерського 

облiку та звiтностi. Особою не надано згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. На зазначенiй посадi особа перебувала з 02.06.12. Замiсть 
звiльненої особи призначено виконуючого обов'язки.

Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

У зв'язку зi звiльненням начальника департаменту — головного бух-
галтера Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi Нацiональної 
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», виконання обов'язкiв покладе-
но на Гучек Анну Вiкторiвну (особою не надано згоди на розкриття своїх 
паспортних даних) на перiод до призначення на цю посаду iншої особи.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: началь-
ник Департаменту консолiдованої фiнансової та управлiнської звiтностi.

Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

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

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

Голова правління  Коболєв а.В.
10.03.2017

ПубЛIчНе аКЦIОНеРНе ТОВаРисТВО 
“НаЦIОНаЛЬНа аКЦIОНеРНа КОМПаНIя “НаФТОГаЗ уКРаЇНи”

ПОВідОМЛеННя
ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «сВіТЛО-

ВОдсЬКа НаФТОбаЗа», ідентифікаційний код 03483298, міс-
цезнаходження: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Єгорова, 73, 
повідомляє, що 21 квітня 2017 року о 12.00 годині за адресою: Кірово-
градська область, м. світловодськ, вул. Єгорова, 73, каб. № 1 відбу-
дуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 
21 квітня 2017 року з 11.00 до 11.50 год. за вказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 17.04.2017 року.

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

сування.
3. Розгляд звіту правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 

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

рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 

2016 році.
7. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду.
8. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на при-

ватне акціонерне товариство.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами на-
глядової ради.

14. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Приведення Статуту Товариства у відповідність із вимогами Закону 

України «Про акціонерні товариства» (у т.ч. зміна порядку повідомлення 
акціонерів про збори), шляхом викладення його в новій редакції. Визна-
чення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій ре-
дакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для 
державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством протягом року, за якими ринкова вартість майна (робіт, по-
слуг) складає менше 50% вартості активів. Надання повноважень на укла-
дення таких договорів.

18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством протягом року, за якими ринкова вартість майна (робіт, по-
слуг) перевищує 50% вартості активів. Надання повноважень на укладення 
таких договорів.

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням товариства (Кіровоградська область, м. Світловодськ,  
вул. Єгорова, 73, каб. № 2) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий 
час (з 9.00 до 13.00 та 14.00 до 16.00) та в доступному місці. Посадовою 
особою товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, є голова правління Воропаєв О.В. Інформація з проектами 
рішень щодо питань включених до порядку денного розміщена на сайті: 
http://svitlovodsknafobaza.emitents.net.ua/ua/

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує осо-
бу (паспорт) та належним чином оформлену довіреність (доручення).

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

Найменування показника
період

Звітний 
(2016)

Попере-
дній (2015)

Усього активів 6452 6948
Основні засоби 6119 6210
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 19 265
Сумарна дебіторська заборгованість 313 464
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (3794) (5118)
Власний капітал 1911 591
Статутний капітал 632 632
Довгострокові зобов’язання - 1891
Поточні зобов’язання 4541 4466
Чистий прибуток (збиток) 1324 (764)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2528400 2528400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

11 17

спростування
(код за ЄдРПОу: 38870739)

ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» спростовує повідомлення про проведення річних за-

гальних зборів, яке було помилково, через організаційні причини, розміщено в 
загальнодоступній інформаційній базі даних 03.03.2017 р. Повідомлення було 
опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №№45(2550) від 07.03.2017 р.

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«баНК «ПОРТаЛ»
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Голова Правління ПубЛічНОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВа-
РисТВа «ЛуЦЬКе аВіаПідПРиЄМсТВО» (далі - Товари-
ство) повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «ЛУЦЬ-
КЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» (далі - Збори), відбудуться 21 квітня 2017 року 
об 14 годин 30 хвилин за адресою: Волинська область, Луцький р-н, 
с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, адмінбудівля, 3-й поверх, без номера.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах буде здій-
снюватись за зазначеною адресою в день проведення зборів з 13.30 до 
14.25 за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено 
станом на 24 годину 17 квітня 2017 року.

ПОРядОК деННий
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1. визначення порядку голосування на загальних зборах;
1.2. обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2016 рік.
4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора за 2016 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Голови Правління, звіту Ревізора за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за 

2016 рік.
8. Про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізора Товари-

ства.
9. Обрання складу Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного това-

риства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в Товари-
ство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО».

11. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснен-
ня перетворення Товариства.

12. Про обрання комісії з припинення Товариства шляхом перетворен-
ня та визначення ії повноважень.

13. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які го-
лосували проти прийняття рішення про припинення Публічного акціонер-
ного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення 
в Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМ-
СТВО».

14. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в Статут-
ному капіталі товариства-правонаступника.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а та-

кож документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної 
особи - акціонера Товариства.

- представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіре-
ність на право участі та голосування на Зборах .

З матеріалами під час підготовки загальних Зборів акціонери можуть 
ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 13.00 та з 15.00 до 18.00 за адресою: 
Волинська область, Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, адмінбудів-
ля, 3-й поверх, без номера.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного 
розміщена на веб-сайте: http://lutsk-avia.at.ua/
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 2016 
рік

попередній 
2015 рік

Усього активів 2 215,1 2 212,9
Основні засоби 2211,3 2211,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 0,0 0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,8 0,0
Нерозподілений прибуток - 6 385,0 - 6 286,3
Власний капітал 2 106,8 2 205,5
Статутний капітал 2 840,5 2 840,5
Довгострокові зобов'язання 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 6,0 7,4
Чистий прибуток (збиток) - 98,7 0,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 362 120,00 11 362 120,00
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1 1

Голова Правління ______________________________ В.Ф. Герилів

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО
«аВТОМОбіЛЬНа КОМПаНія ісуЗу, уКРаЇНа»

(місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 8) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбу-

дуться 21 квітня 2017 року о 14:00 за адресою: 03035, м. Київ, вул. суріко-
ва,  буд. 3, корп. 8-б, 2-й поверх, офіс компанії «ісузу авто, україна».

Час реєстрації акціонерів для участі у зборах з 13:15 до 13:45 за міс-
цем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів – станом на 24:00 17.04.2017р.

Проект порядку денного та проекти рішень:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова 

Лічильної комісії – Усенко Андрій Ігорович, Член Лічильної комісії – Юрке-
вич Ірина Володимирівна.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-
сування на загальних зборах.

Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів 
для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після 
їх отримання підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. У 
разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка 
з обов’язковим зазначенням підстав недійсності.

3. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Матя-

шову Інну Павлівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Мудриць-
кого Дмитра Олександровича.

4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році та визнати ді-
яльність виконавчого органу задовільною.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

Проект рішення: затвердити висновок Ревізора Товариства.
6. Затвердження річних результатів діяльності, в тому числі річної фі-

нансової звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 

2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства за 2016 рік.
Проект рішення: за підсумками 2016 року дивіденди не нараховувати 

та не виплачувати. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 15 189 13 877
Основні засоби 60 89
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7 136 5 141
Сумарна дебіторська заборгованість 2 413 3 169
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 578 5 477
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (10 224) (11 648)
Власний капітал 14 776 13 352
Статутний капітал 25 000 25 000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 404 520
Чистий прибуток (збиток) 1 424 2 368
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 000 25 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Адреса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://www.isuzu.com.ua/

Ознайомитись із документами, що пов’язані з порядком денним, мож-
ливо за адресою: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп. 8-Б, 2-й по-
верх, офіс компанії «Ісузу Авто, Україна» в робочі дні з 09:00 до 13:00. 

Посадова особа, яка є відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – в.о. Генерального директора – Матяшова Інна 
Павлівна.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу – паспорт. Представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно 
діючого законодавства України та документ, що посвідчує особу. 

Телефон для довідок: (044) 359 00 91.
В.о. генерального директора  Матяшова і.П.
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ПОВідОМЛеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ПРОеКТНО-
ПОшуКОВий іНсТиТуТ «ПіВдеНМедбіОсиНТеЗ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65078, Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ 
ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» (далі - ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІО-
СИНТЕЗ» або Товариство) повідомляє, що 21 квітня 2017 року об 11.00 
годині за адресою: україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, актовий 
зал, розташований на другому поверсі 11-ти поверхової будівлі, від-
будуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 21 квітня 2017 року з 10.20 год. до 10.45 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, актовий зал, розташований на другому 
поверсі 11-ти поверхової будівлі.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14.04.2017 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріала-
ми зборів до 20 квітня 2017 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 
09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 
Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, актовий зал, розташований на другому 
поверсі 11-ти поверхової будівлі. Відповідальний за ознайомлення з матеріала-
ми зборів особа – Єгошина О.І. (Менеджер з маркетингу).

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

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою Umbs.od.ua.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

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

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

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

боти в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПаТ «ППі «ПіВдеНМедбіОсиНТеЗ» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів  6424 5933
Основні засоби  2549 2749
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси  70 11
Сумарна дебіторська заборгованість  3081 2927
Грошові кошти та їх еквіваленти  596 164
Нерозподілений прибуток  1875 1933
Власний капітал  1909 1967
Статутний капітал  22 22
Довгострокові зобов'язання  24 24
Поточні зобов'язання  4491 3942
Чистий прибуток (збиток)  (58) (723)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  2147700 2147700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  11 13

Телефон для довідок: (048) 766-18-92.
ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «РОМеНсЬКа КОНдиТеРсЬКа 
ФабРиКа» 

(код ЄДРПОУ 00379548, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м.  Ромни, 
вул. Гоголя, буд. 13) (надалі — Товариство) повідомляє про проведення 

річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «20» квітня 
2017 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: 42004, сумська обл., 

м. Ромни, вул. Гоголя, буд. 13 (актова зала Товариства №1).
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 

зборах відбудеться «20» квітня 2017 року з 15 години 15 хвилин до 15 годи-
ни 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів Товариства – «13» квітня 2017 року (станом на 
24-00 годину).

Для реєстрації акціонерам пред’явити документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або ін-
ший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповід-
ності до вимог діючого законодавства України.

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО
(ПеРеЛіК ПиТаНЬ, щО ВиНОсяТЬся На ГОЛОсуВаННя):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

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

наслідками його розгляду.

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції.
11. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товари-

ства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шля-

хом викладення його в новій редакції.
13. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шля-

хом викладення його в новій редакції.
14. Внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції.
15. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
16. Обрання членів наглядової ради Товариства.
17. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також об-
рання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених догово-
рів з членами наглядової ради Товариства.

18. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії То-
вариства.

19. Про обрання членів ревізійної комісії.

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «РОМеНсЬКа КОНдиТеРсЬКа ФабРиКа» 
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ПОВідОМЛеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 

«ОдесЬКий МашиНОбудіВНий ЗаВОд»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65013, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141

шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВ-

НИЙ ЗАВОД» (надалі ПАТ «ОМЗ», або Товариство) повідомляє Вас, що 
19 квітня 2017 року о 11.00 годині за адресою: україна, м. Одеса,  
вул. чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПаТ «ОдессіЛЬ-
Маш» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 19 квітня 2017 року з 10.30 год. до 11.00 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПАТ  «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12.04.2017 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акці-
онерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріа-
лами зборів до 18 квітня 2017 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неді-
лі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.30 год.) за 
адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141, 3-й поверх, 
юридичний відділ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів осо-
ба – Карачун Ольга Германівна – фахівець з корпоративного управління.

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

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою http://00165698.smida.gov.ua.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, при-
йняття рішення про припинення їх повноважень.

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

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

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

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

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

боти в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПаТ «ОМЗ» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 59 298 55 395
Основні засоби 28 681 27 338
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 19 929 20 855
Сумарна дебіторська заборгованість 5 393 4 664
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 485 1 291
Нерозподілений прибуток -56 959 -47 698
Власний капітал -6 715 2 546
Статутний капітал 8 420 8 420
Довгострокові зобов'язання 16 905 13 396
Поточні зобов'язання 49 108 39 453
Чистий прибуток (збиток) -9 261 -10 230
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33 679 640 33 679 640
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 192 171

Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.
ПАТ «ОМЗ»

20. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, а також об-
рання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів 
з членами ревізійної комісії Товариства.

21. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття 
такого рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн.)

Найменування показника
Період 

Звітний
2016 рік

Попередній
2015 рік

Усього активів 369,6 367,7
Основні засоби 8,5 10,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 337,2 334,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 23,9 22,7
Нерозподілений прибуток -538,5 -539,5
Власний капітал 362,7 361,7
Статутний капітал 901,2 901,2
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 6,9 5,9
Чистий прибуток (збиток) 1,0 0,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3605040 3605040
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація 

з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного 
порядку денного: http:// romcondf.pat.ua/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особис-
то або через своїх представників, повноваження яких належних чином під-
тверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань проекту порядку денного, та з проектом (проектами) рішення 
з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у ро-
бочі дні (крім суботи та неділі) з 10-00 години до 15-00 години (обідня пере-
рва з 12-00 до 13-00), (а в день проведення річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) 
шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проекта-
ми) рішень, які складені в паперовій формі в адміністративному корпусі То-
вариства (каб.№1). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначають-
ся найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та 
по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій 
(для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідаль-
на особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Корпоративний секретар Товариства – Максименко Людмила Іванівна, те-
лефон для довідок – (05448) 7-97-48.

НаГЛядОВа Рада ПаТ «РОМеНсЬКа КОНдиТеРсЬКа ФабРиКа»
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ПОВідОМЛеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ» (надалі 
ПАТ «ГСКБ «ГРУНТОМАШ», або Товариство) повідомляє Вас, що 20 квіт-
ня 2017 року о 10.00 годині за адресою: україна, м. Одеса, вул. чорно-
морського козацтва, 72, приміщення клуба ПаТ «ОдессіЛЬМаш» (2-й 
поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 20 квітня 2017 року з 09.30 год. до 10.00 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПАТ  «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 
13.04.2017 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 19 квітня 2017 року (включно) у робочі дні 
(крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. 
до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 72, 4-й поверх, бухгалтерія. Відповідальна за ознайомлення з матері-
алами зборів особа – Котовець Людмила Олександрівна – головний бух-
галтер.

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

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою http.//04618079.smida.gov.ua.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, при-
йняття рішення про припинення їх повноважень.

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

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

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

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії То-
вариства.

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

боти в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПаТ «ГсКб «ГРуНТОМаш» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 11 253  1 389
Основні засоби 124 138 
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 206 626
Сумарна дебіторська заборгованість 269 320
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 305
Нерозподілений прибуток -11 869 -13 862
Власний капітал 301 -9 673
Статутний капітал 244 244
Довгострокові зобов'язання 7 284 7 632
Поточні зобов'язання 3 668 3 430
Чистий прибуток (збиток) -2 953 -2 270
Середньорічна кількість акцій (шт.) 977 120 977 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 7

Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.
ПАТ «ГСКБ «ГРУНТОМАШ»

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ГОЛОВНе сПеЦіаЛіЗОВаНе 
КОНсТРуКТОРсЬКе бЮРО ПО ГРуНТООбРОбНих МашиНах»

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 
"ГРАВІТОН"

2. Організаційно-правова 
форма емітента:

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 
емітента:

58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248

4. Код за ЄДРПОУ: 14314647
5. Міжміський код та телефон, 
факс:

0372 57-03-34

6. Електронна поштова
адреса:

14314647@emitent.net.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосую-
чих акцій.

іі. Текст Повідомлення 
Згідно отриманого 14.03.2017 року від ПАТ «Національний депозитарій 

України» зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів 
ПАТ  «ГРАВІТОН» складеного станом на 24 годину 09.03.2017р., стало відомо, 
що збільшилась кількість акцій у власності акціонера ПП «ТБ ЛОГ» (58023, 
Україна, м. Чернівці, вул. Руська, 248, ЄДРПОУ 37084059) до 68 124 099 штук, 
що становить 86,238171%, що складає 86,238171 % голосуючих акцій. 

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

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

2. директор  чорноусенко В.а. 
15.03.2017 р.

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО “ГРаВіТОН”
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ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО ТехНО-
ТОРГОВий ЦеНТР «еЛеКТРОНіКа», місцезнаходження: 
36002, Полтавська область, м.Полтава, вул.Фрунзе, 66 повідомляє про 
проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2017ро-
ку о 13-00 год. за адресою: 36002, Полтавська область, м.Полтава, 
вул.Фрунзе, 66, адмінприміщення товариства, і-поверх, кімн.№1. 

Реєстрація учасників проводиться з 12.30 - 12.50 год. 18 квітня 
2017  року зі місцем проведення зборів.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження процедури та регламенту 

загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
4. Звіти : дирекції, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово-

господарської діяльності товариства за 2016 р. Затвердження річної фі-
нансової звітності та порядку розподілу прибутку.

5. Зміна місцезнаходження товариства. 
6. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.
7. Затвердження положення про загальні збори, виконавчий орган, на-

глядову раду, ревізора.
8. Припинення повноважень наглядової ради.
9. Обрання Наглядової ради.
10. Припинення повноважень Ревізора.
11. Обрання Ревізора.

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

Найменування показника
період

звітний попередній
2016 рік 2015 рік

Усього активів 5302 5013
Основні засоби(за залишковою вартістю) 14 19
Запаси 4748 4344
Сумарна дебіторська заборгованість 320 325
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 66
Нерозподілений прибуток 1224 1138
Власний капітал 1507 1421
Статутний капітал 160 160
Довгострокові зобов’язання 284 284
Поточні зобов’язання 3511 3308
Чистий прибуток(збиток) 86 66
Середньорічна кількість акцій(шт.) 638080 638080
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

11 11

Ознайомитись з документами пов'язаними з порядком денним зборів, 
можливо за адресою: м.Полтава,вул.Фрунзе,66 в робочі дні щоденно з 
10.00 до 16.00 відповідальна особа - головний бухгалтер Сувальська Ю.В. 
тел.0532-53-25-60, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах – 11 квітня 2017 року. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денно-
го - www.teplomontazh.biz.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів
ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «уРОЖай»

річні загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2017 року о 10-00 
за місцезнаходженням товариства: 84333 донецька область, м. Крама-
торськ, вул.Маяковського, 1, кабінет № 2. Реєстрація учасників збо-
рів  – з 9-30 до 9-55. Дата складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах – 14 квітня 2017 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи 

зборів.
3.Звіт директора ПрАТ «Урожай» про підсумки фінансово-господарської 

діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2016 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
5.Звіт Ревізора ПрАТ «Урожай» за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
6.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2016 рік.
7.Визначення основних напрямків господарської діяльності Товариства 

на 2017 рік.
8.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством зна-

чних правочинів.
Акціонери можуть ознайомитись з усіма документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари-
ства (84333 Донецька область, м.Краматорськ, вул.Маяковського, 1, кабінет 
№ 2 у робочі дні з 9.00 до 15.00, а також в день проведення загальних збо-
рів  - у місці їх проведення, письмово звернувшись до відповідальної особи 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голови Наглядової 
ради Лут А.М. Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу. Представники, що діють за довіреністю повинні 
надати належним чином оформлену та засвідчену довіреність на право 
участі та голосування на зборах. Довідки за тел. (06264) 6-01-53. 

ОсНОВНі ПОКаЗНиКи ФіНаНсОВО-ГОсПОдаРсЬКОЇ діяЛЬНОсТі 
ПідПРиЄМсТВа (тис.грн)

Найменування показника
Період

звітний
2016 р

поперед-
ній 2015 р

Усього активів 15979 16273
Основні засоби 3824 3169
Довгострокові фінансові інвестиції 10 10
Запаси 6842 5218
Сумарна дебіторська заборгованість 3729 6418
Грошові кошти та їх еквіваленти 1300 114
Нерозподілений прибуток 13193 13001
Власний капітал 13663 13471
Статутний капітал 466 466
Довгострокові зобов’язання - 754
Поточні зобов’язання 2316 2057
Чистий прибуток (збиток) 192 4739
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1863346 1863346
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 65 70
Адреса веб-сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся Товариством http://urojay.pat.ua/. Підтверджую достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової ради Лут а.М. 15.03.2017 року

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 «уКРаЇНсЬКа бIРЖа» 

2. Код за ЄДРПОУ-36184092
3. Місцезнаходження-01004, мiсто Київ , вул. Шовковична, 42-44 
4. Міжміський код, телефон та факс-044 495 74 74 044 495 74 73
5. Електронна поштова адреса-ym@ux.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
-

II. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» повiдомляє, що 

14.03.2017 було отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства 

«Нацiональний депозитарiй України» Перелiк акцiонерiв, яким надсилати-
меться письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства станом на 10.03.2017 (надалi - Перелiк). Згiдно з 
Перелiком пакет акцiй Приватного акцiонерного товариства «УКРАЇН-
СЬКИЙ БIРЖОВИЙ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 37449410, мiсцезнаходження: 
01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44), який складав 20,64% в загальний 
кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, став менше та 
складає 11,984% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй. У полi дата облiку зазначається дата, станом на яку складений 
Перелiк.

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 Ткаченко Олег Васильович 
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 15.03.2017

(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 16 березня 2017 р. 
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ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«РОМеНсЬКий хЛібОКОМбіНаТ»

(код ЄДРПОУ 00379643, місцезнаходження: 42006, Сумська обл., 
м.  Ромни, вул. Прокопенка, буд. 8)

(надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться «20» квітня 2017 року о 10 годині 
00 хвилин за адресою: 42006, сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопен-

ка, буд. 8 (актова зала Товариства №1).
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 

зборах відбудеться «20» квітня 2017 року 
з 09 години 20 хвилин до 09 години 50 хвилин за місцем проведення 

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

загальних зборах акціонерів Товариства
– станом на 24-00 годину «13» квітня 2017 року.
Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвід-

чує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіре-
ність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у 
відповідності до вимог діючого законодавства України.

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО
(ПеРеЛіК ПиТаНЬ, щО ВиНОсяТЬся На ГОЛОсуВаННя):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

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

наслідками його розгляду.
5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
11. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товари-

ства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шля-

хом викладення його в новій редакції.
13. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шля-

хом викладення його в новій редакції.
14. Внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції.
15. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
16. Обрання членів наглядової ради Товариства.
17. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також об-
рання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених догово-
рів з членами наглядової ради Товариства.

18. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії То-
вариства.

19. Про обрання членів ревізійної комісії.
20. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, а також 
обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених дого-
ворів з членами ревізійної комісії Товариства.

21. Про підтвердження зобов’язань Товариства за Договором іпотеки 
№  386220-ІД1 від 14.02.2017 р., що укладений Товариством з АТ «ПроКре-
дит Банк» для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Роменський за-
вод продовольчих товарів» за Рамковою угодою № FW1501.775 від 
16.12.2016р.

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

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

Найменування показника

Період 

Звітний
2016

Попере-
дній
2015

Усього активів 1610,8 1666,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1532,5 1602,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 66,9 44,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,4 19,6
Власний капітал 1430,8 1430,8
Статутний капітал 277,5 277
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -248,1 -268,6
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 150,6 210,2
Чистий прибуток (збиток) 3,4 -1,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1110088 1110088
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, можуть осо-
бисто або через своїх представників, повноваження яких належних чином 
підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань проекту порядку денного, та з проектом (проектами) рі-
шення з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товари-
ства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10-00 години до 15-00 години 
(обідня перерва з 12-00 до 13-00), (а в день проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у міс-
ці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та 
проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в адміністра-
тивному корпусі Товариства (каб.№1). У письмовому запиті акціонера 
обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) на-
лежних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового 
реєстру). Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – корпоративний секретар Товариства – Максименко 
Людмила Іванівна, телефон для довідок – (05448) 3-10-56.

НаГЛядОВа Рада ПаТ «РОМеНсЬКий хЛібОКОМбіНаТ»

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«РОМеНсЬКий хЛібОКОМбіНаТ»

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

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

1. Повне найменування емітента ПубЛIчНе аКЦIОНеРНе 
ТОВаРисТВО "уКРаЇН-
сЬКа ЗаЛIЗНиЦя"

2. Код за ЄДРПОУ 40075815
3. Місцезнаходження 03150 мiсто Київ вул. Тверська, 5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 465-11-53 (044) 465-32-45
5. Електронна поштова адреса jscuz@uz.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.uz.gov.ua

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

II. Текст повідомлення

Розпорядженням Кабiнету мiнiстрiв України вiд 25 сiчня 2017 р. №122-р 
«Про змiну складу наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
«Українська залiзниця» Роменського Дмитра Володимировича було виве-
дено iз складу членів наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
«Українська залiзниця». Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 01.08.2016.

До складу наглядової ради ПАТ «Укрзалiзниця» замiсть Роменсько-
го  Д.В. iншу особу не введено.

Датою вчинення дiї вказано дату офiцiйного отритмання 
ПАТ  «Укрзалiзниця» вищезазначеного розпорядження КМУ (10.03.2017р.).

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

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

2. Найменування посади Бужор Олександр Якович
Член правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.13
(дата)
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ПОВідОМЛеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ОдесЬКий ЗаВОд сіЛЬ-

сЬКОГОсПОдаРсЬКОГО МашиНОбудуВаННя»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬ-

СЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (надалі ПАТ «ОДЕС-
СІЛЬМАШ», або Товариство) повідомляє Вас, що 18 квітня 2017 року о 
11.00 годині за адресою: україна, м. Одеса, вул. чорноморського коза-
цтва, 72, приміщення клуба ПаТ «ОдессіЛЬМаш» (2-й поверх), відбу-
дуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 18 квітня 2017 року з 10.30 год. до 11.00 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПАТ  «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 
год. 11.04.2017 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 17 квітня 2017 року (включно) у робочі дні 
(крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. 
до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 72, 4-й поверх, юридичний відділ. Відповідальна за ознайомлення з 
матеріалами зборів особа – Карачун Ольга Германівна – провідний фахі-
вець по корпоративному управлінню.

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

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою http://05786152.smida.gov.ua.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, при-
йняття рішення про припинення їх повноважень.

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

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

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

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

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

ти в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПаТ «ОдессіЛЬМаш» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 259 047 57 002
Основні засоби 218 949 21 518
Довгострокові фінансові інвестиції 715 715 
Запаси 8 558 9 680
Сумарна дебіторська 
заборгованість

25 922 19 939

Грошові кошти та їх еквіваленти 56  116
Нерозподілений прибуток -250 004 -233 923
Власний капітал 15 686 -151 528
Статутний капітал 2 419 2 419
Довгострокові зобов'язання 187 139 164 316
Поточні зобов'язання 56 222 44 214
Чистий прибуток (збиток) -102 237 -60 787
Середньорічна кількість акцій (шт.) 241 903 400 241 903 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

93 88

Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.
ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ»

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ОдесЬКий ЗаВОд сіЛЬсЬКОГОсПОдаРсЬКОГО МашиНОбудуВаННя»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

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

СТВО «АСОЦІАЦІЯ «ОКО». 
2. Код за ЄДРПОУ: 23534891
3. Місцезнаходження: 03151 м. Київ Народного Ополчення, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444288324 0444288324
5. Електронна поштова адреса: oko@ndt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ndt.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб  

емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

10.03.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі введення 
до штатного розпису посади Генерального директора. Посадова особа Лу-
ценко Тетяна Михайлівна, призначена на посаду Генеральний директор з 
10.03.2017 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник ген. 
Директора ТОВ «Промприлад». Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

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

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

2. директор Луценко Г. Г.

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«асОЦіаЦія «ОКО».
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Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «спеціа-
лізована пересувна механізована колона №241», в подальшому 
Товариство, місцезнаходження Товариства: 08300 Київська обл., 
м.  Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, наступним повідомляє про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2017 року  
о 10 год. 00 хв. за адресою (місце проведення): 08300 Київ-
ська  обл., м. бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове 
приміщення № 1.

На загальних зборах будуть розглянуті наступні питання, включе-
ні до проекту порядку денного, що виносяться на голосування:

1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання чле-
нів Лічильної комісії

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік 
3. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії 

за результатами діяльності Товариства у 2016 році
4. Звіт Наглядової Ради, звіт Правління Товариства. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, 
звіту Ревізійної комісії

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 

до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Това-
риства: http://spmk241.mbk.biz.ua.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах Товариства, станом на 24 годину 14.04.2017.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься 21 квіт-
ня 2017 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів  
ПрАТ СПМК 241 з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціоне-
рів необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право представ-
ляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно 
до вимог законодавства України.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів 
акціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів акціонерів за адресою: 08300 Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення 
№ 1. Пропозиція подається у письмовій формі із зазначенням: прізви-
ща, імені, по-батькові (найменування) акціонера, який її вносить; кіль-
кості, типу та/або класу належних акціонеру акцій; змісту пропозиції до 
питання та/або проекту рішення. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 08300 Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення 
№ 1, в робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Бойко Анатолій Пан-
телеймонович, голова правління ПрАТ СПМК 241.

Довідки за телефоном: (050) 410 80 88 та за адресою: 08300 Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщен-
ня № 1.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПраТ  сПМК 241 за 2016/2015 р.р.(тис. грн.): Усього активів: 
4227/4361; Основні засоби: 833/760; Довгострокові фінансові інвести-
ції: 0/0; Запаси: 428/418; Сумарна дебіторська заборгованість: 
2317/2384; Грошові кошти та їх еквіваленти: 21/23; Інші активи:107/101; 
Нерозподілений прибуток: -8250/-7393; Власний капітал:820/820; Ста-
тутний капітал: 260/260; Довгострокові зобов'язання: 9799/9041; По-
точні зобов'язання:1599/1634; Чистий прибуток (збиток): (857)/(2138); 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1041143/1041143; Кількість влас-
них акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0/0; Загальна сума ко-
штів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: 0/0; Чи-
сельність працівників на кінець періоду (осіб): 6/7.

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

Голова правління  а.П.бойко.

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«сПеЦіаЛіЗОВаНа ПеРесуВНа МехаНіЗОВаНа КОЛОНа №241»

(код за ЄДРПОУ 14219127, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 33, 
м.  Чернігів, 14000) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2017 року о 14:30 за 
адресою: пр-т Миру, буд. 33, кімн. 414 (конференцзал), м. чернігів, 
14000. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних збо-
рах буде проводитись 18 квітня 2017 року з 13:45 до 14:15 за місцем про-
ведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридич-
ної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також доку-
мент, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ 
юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають 
право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24:00 годину 
11  квітня 2017 року.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для го-

лосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів  

акціонерів, затвердження регламенту річних Загальних зборів акціоне-
рів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 
2016 рік.

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

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 
2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

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

8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2016 році.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
пр-т  Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000, приймальня, 5-й поверх, у робочі 
дні з 10:00 до 11:00, а в день проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми: Директор Петриченко Тетяна Миколаївна, контактний телефон 
(0462) 651-400.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 8452 9723
Основні засоби 710 1819
Довгострокові фінансові інвестиції 7150 7152
Запаси 22 43
Сумарна дебіторська заборгованість 162 30
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 227
Нерозподілений прибуток 2281 2453
Власний капітал 2664 2860
Статутний капітал 101 101
Довгострокові зобов’язання 4654 -
Поточні зобов’язання 1134 6863
Чистий прибуток (збиток) -172 -3395
Середньорічна кількість акцій (шт.) 403720 403720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 28 44

Наглядова рада ПраТ «Готель - україна»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ГОТеЛЬ - уКРаЇНа»
(надалі – Товариство)
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1. Загальні відомості про Емітента
 1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «ТАСТ-
ГАРАНТІЯ»

 1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 13915014
1.4.Місцезнаходження Вулиця Транспортна, 3, м. Одеса, 

65039, Україна
 1.5.Міжміський код, телефон,факс /0482/ 64 55 77, /0482/ 64 54 56
 1.6.Серія і номер Свідоцтва про 
державну реєстрацію

АО1 №319112

1.7. Дата державної реєстрації 05.11.1998 року
1.8.Електронна поштова адреса tасо@tm.odessa.ua
1.9.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується Емітентом для розкриття 
інформації

www.tast.com.ua

1.10.Вид особливої інформації Проведення чергових Загальних 
зборів

2. Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 

повідомляє Вас про проведення чергових Загальних зборів, які відбудуться 
об 11 год. 00 хв. в приміщенні приймальні Генерального директора 27 квіт-
ня 2017 року за адресою: м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3.

Початок реєстрації акціонерів о 10.00 годині. Кінець реєстрації – о 
10.45 годині. Підсумки голосів з 10.45 до 11.00 години. Початок роботи 
зборів об 11.00 годині. Для реєстрації акціонерам потрібно мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт, довідку ідентифікаційного коду), а 
повіреним особам належним чином оформлену нотаріальну Довіреність та 
документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів (Реєстр), що мають право на участь у Загальних збо-
рах складається станом на 24.00 години 24 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Вибори Голови та членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту роботи Зборів.
4. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами роз-
гляду звіту. Основні напрямки діяльності і розвитку Товариства в 
2017  році.

5. Звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2016 рік. 
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

6. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 
2016 рік.

7. Про розподіл прибутку за підсумками фінансово-господарської ді-
яльності Товариства в 2016 році.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої Ради Товариства.

9. Про обрання членів Наглядової Ради.
10. Про обрання Ревізора Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
http://tast.com.ua/.

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

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються не 
пізніш як за 20 днів до їх скликання. З документами, пов’язаними з Поряд-
ком денним Зборів, кожний акціонер може ознайомитися за місцезнахо-
дженням Товариства (м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3) починаючи з дати 
публікації оголошення про Загальні збори в робочі дні з 08.30 години до 
17.00 години та під час реєстрації учасників Зборів. 

Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є корпоративний секретар Товариства Щелованова К.С. (каб. 1). 

Телефон для довідок: (0482) 64 55 77, факс (0482) 64 54 56. 
ПРОеКТи РішеНЬ щОдО КОЖНОГО З ПиТаНЬ, ВКЛЮчеНих 

дО ПРОеКТу ПОРядКу деННОГО
Питання порядку денного № 1
Питання, винесене на голосування: 
«Вибори Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів» 
Проект рішення з цього питання: 
Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Разу-

менко В’ячеслава Давидовича, обрати секретарем річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства - Щелованову Катерину Сергіївну. 

Питання порядку денного № 2
Питання, винесене на голосування: 
«Вибори Голови та членів Лічильної комісії» 
Проект рішення з цього питання: 

Для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, прове-
дення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голо-
сувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення ін-
ших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на 
річних загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до мо-
менту оголошення про закінчення річних загальних зборів, Лічильну комі-
сію річних загальних зборів акціонерів Товариства. Склад Лічильної комісії 
встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу Лічильної комісії обрати 
наступних осіб: 

- Середу Ірину Іванівну;
- Кінінєєва Івана Івановича;
- Шпака Бориса Степановича.
Обрати головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.
Питання порядку денного № 3
Питання, винесене на голосування: 
«Затвердження Регламенту роботи Зборів» 
Проект рішення з цього питання: 
Затвердити наступний Регламент: 
- надати виступаючим по питаннях порядку денного - до 15 хв.; 
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.; 
- на виступи, звіти – до 3 хв.; 
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться 

на голосування річних загальних зборів, ставляться на голосування в по-
рядку їх надходження до секретаря річних загальних зборів; 

- заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря річних 
загальних зборів у письмовій формі та за підписом акціонера або пред-
ставника акціонера. 

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів. 
Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. До моменту обрання лі-

чильної комісії підрахунок голосів та оголошення результатів голосування 
здійснювати реєстраційній комісії. 

Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії 
про підсумки голосування. 

Голосування з питань порядку денного річних загальних зборів здійсню-
ється за принципом – одна акція - один голос.

Питання порядку денного № 4
Питання, винесене на голосування: 
«Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 
Основні напрямки діяльності і розвитку Товариства в 2017 році» 

Проект рішення з цього питання: 
Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську 

діяльність Товариства за 2016 рік. Затвердити основні напрямки діяльності 
і розвитку Товариства в 2017 році.

Питання порядку денного № 5
Питання, винесене на голосування: 
«Звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2016 рік. 

Прийняття рішення за результатами розгляду звіту» 
Проект рішення з цього питання: 
Затвердити звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 

2016 рік.
Питання порядку денного № 6
Питання, винесене на голосування: 
«Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 

рік» 
Проект рішення з цього питання: 
Затвердити фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік.
Питання порядку денного № 7
Питання, винесене на голосування: 
«Про розподіл прибутку за підсумками фінансово-господарської діяль-

ності Товариства в 2016 році» 
Проект рішення з цього питання: 
Нарахування та виплату дивідендів на акції іменні прості за підсумками 

роботи Товариства за 2016 рік не здійснювати. 
Прибуток, отриманий ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в 2016 році направи-

ти на збільшення страхових резервів Товариства.
Питання порядку денного № 8
Питання, винесене на голосування: 
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

Ради Товариства» 
Проект рішення з цього питання: 
Припинити повноваження голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «СК 

«ТАСТ-ГАРАНТІЯ», що були обрані загальними зборами акціонерів ПрАТ 
«СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 16.04.2015 р. (протокол від 16.04.2015 р.) з момен-
ту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного № 9
Питання, винесене на голосування: 
«Про обрання членів Наглядової Ради» 

дО уВаГи аКЦіОНеРіВ ПРиВаТНОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа «сТРахОВа КОМПаНія «ТасТ- ГаРаНТія»!
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Проект рішення з цього питання: 
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа 

кандидатів, запропонованих акціонерами.
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
Затвердити, що цивільно-правові договори з членами наглядової 

ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» укладатимуться на безоплатній 
основі.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» на 
підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради 
ПрАТ  «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Визначити, що дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття 
Загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного № 10
Питання, винесене на голосування: 
«Про обрання Ревізора Товариства» 
Проект рішення з цього питання: 
* Обрання Ревізора Товариства здійснюється із числа кандидатів, запро-

понованих акціонерами.
Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з 

Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
Затвердити, що цивільно-правовий договір з Ревізором ПрАТ «СК 

«ТАСТ-ГАРАНТІЯ» укладатиметься на безоплатній основі.
Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» на 

підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-
ГАРАНТІЯ».

Визначити, що дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття 
Загальними зборами Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника Звітній 
період

Поперед. 
період

Усього активів 23174,4 25015,4
Основні засоби 22220,5 21405,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4,5 61,8
Сумарна дебіторська заборгованість 381.8 2293,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 182,6 881,3
Нерозподілений прибуток 1614,7 1498,3
Власний капітал 22539,5 22365,8
Статутний капітал 8073,4 8073,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 536.6 2432.4
Чистий прибуток (збиток) 179,6 112,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4953 4953
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду (грн.)

- -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 6 5

Генеральний директор  Н.П. Пшеченко

ПРаТ «ЛЬВіВсЬКий ЛіКеРО-ГОРіЛчаНий За-
ВОд» ( код ЄДРПОУ – 30822837) повідомляє про скликання на 21 квіт-
ня 2017 року загальних зборів акціонерів за адресою: м. Львів, вул. Кор-
дуби, 2. Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація учасників відбудеться 21 
квітня 2017р з 10.00 год до 10.55 год.

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

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання лічильної комісії
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора про резуль-

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

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

риства за 2016р
8. Попереднє схвалення значних правочинів, погодження вчинених 

правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис грн

Найменування показника станом на 
31.12.2016 р.

станом на 
31.12.2015 р.

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

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець відповід-
ного року (осіб)

248 265

Голова Правління

ПРиВаТНОГО аКЦіОНеРНОГО 
ТОВаРисТВа «КОМПаНія З уПРаВЛіННя 
аКТиВаМи – адМіНісТРаТОР ПеНсійНих 
ФОНдіВ «уКРсиб ессеТ МеНедЖМеНТ» 

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

(Надалі – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ – АДМІНІСТРАТОР ПЕН-
СІЙНИХ ФОНДІВ «УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», які відбудуться 
18 квітня 2017 року об 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, 
вул.  андріївська, 2/12, кім. 231.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загаль-
них зборах буде здійснюватися за місцем проведення зборів з 09 години 
00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: станом на 24 годину 11 квітня 2017 року.

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів.

2. Про припинення повноважень членів Ліквідаційної комісії ЗАКРИТО-
ГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙ-
НОГО ФОНДУ «О’КЕЙ РОЗВИТОК».

3. Про обрання членів Ліквідаційної комісії ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИ-
ФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
«О’КЕЙ РОЗВИТОК».

4. Про припинення повноважень членів Ліквідаційної комісії ПАЙОВО-
ГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ».

5. Про обрання членів Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИ-
ФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО 
ТИПУ «ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ».

6. Про припинення повноважень членів Ліквідаційної комісії ПАЙОВО-
ГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
ЗАКРИТОГО ТИПУ «КАЗНА».

7. Про обрання членів Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИ-
ФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО 
ТИПУ «КАЗНА».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену від-
повідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів: 
акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами за міс-
цезнаходженням Товариства у робочі дні з 9:00 до 18:00 години. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вказаними матері-
алами (документами) – Голова Правління Товариства – Білоусова На-
талія Олександрівна.
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Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів та 
проект порядку денного
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПубЛічНОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа 
«НОРиНсЬКий щебЗаВОд»

(далі-Товариство), 
(місцезнаходження: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький 

район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16.)
Повідомляємо, що «21» квітня 2017 року за адресою україна, 11154, 

Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. шкільна, б. 
16, к. № 2, відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів : «21» квітня 2017 року з 17.10 до 17.45 за місцем 
проведення загальних зборів Товариства. 

Початок зборів об 18.00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-

вих річних загальних зборах – «14»квітня 2017 року 
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

2. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізо-
ра Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.

3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Нагля-
дової Ради Товариства.

4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту в.о. Ге-
нерального директора Товариства. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6 Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 

2016 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
9. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення терміну виконання Членами Наглядової ради своїх 

повноважень
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встанов-
лення розміру їх винагороди.

12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів 95276 94008
Основні засоби 1098 1810
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6162 6126
Сумарна дебіторська заборгованість 68708 68862
Грошові кошти та їх еквіваленти 121 34
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (102579) (100408)
Власний капітал 60380 62551
Статутний капітал 160588 160588
Довгострокові зобов’язання 19435 19435

Поточні зобов’язання 15461 12002
Чистий прибуток (збиток) (2171) (7584)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 642353697 642353697
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 59 117

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 р. мо-
жуть змінюватися. Остаточні данні показників будуть затверджені чергови-
ми річними загальними зборами акціонерів. 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного www.norunzd.ho.ua

Акціонер від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерів до проведення зборів за запитом має можливість озна-
йомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення а також кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціо-
нером до складу органів товариства. Зміни до проекту порядку денного 
загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень із запропонованих питань.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим 
запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кожний робочий з 10-
00 по 16-00 (перерва з 12-00 по 13-00 ) за адресою: Україна, 11154, Житомир-
ська область, Овруцький район, с. Норинськ, вул.. Шкільна, б. 16, каб. № 3, а в 
день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (наймену-
вання) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або по-
штову адресу, кількість акцій що належать акціонеру. У разі особистого 
звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтвер-
джує його особу та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається в.о. Генерального директо-
ра  – Кочура О.Г.

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує 
його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручення, 
оформлене відповідно до діючого Законодавства 

Довідки за телефоном (04148) 6 3024, факс (04148) 6 3022
Голова Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» І. О. Кущ

20 квітня 2017 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Петра сагай-
дачного, 25-б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні Загальні 
збори (далі – «Загальні збори») Публічного акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний 
фонд «синергія-5» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35331070, міс-
цезнаходження – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б) (далі – «Това-
риство»).

Пропонується наступний порядок денний 
Загальних зборів:

1. Про результати діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження 
річного звіту Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2017 рік.
4. Про анулювання акцій Товариства.
5. Про зменшення статутного капіталу Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про затвердження змін до договору про управління активами Товари-

ства.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

значених загальних зборах Товариства, є 13 квітня 2017 року (станом на 
24  годину).

Акціонери мають право ознайомитися з проектом (проектами) рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Петра 
Сагайдачного, будинок 25-Б (III поверх, конференц-зал) у робочі дні з 10-00 
до 17-00 години. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Товариства 
Мельничук Віталій Григорович.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься 20 квітня 2017 року з 
13.00. до 13.50.

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціоне-
рів – також довіреність.

УВАГА! У разі якщо Акціонер не уклав з обраною Товариством депози-
тарною установою (ТОВ «КІНТО, Лтд») договору про обслуговування 
рахунка в цінних паперах, акції такого Акціонера не будуть враховува-
тись при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах. Це 
зауваження не стосується акціонерів, акції яких обліковуються на рахун-
ках в ЦП в інших депозитарних установах.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Голова Наглядової ради
ПаТ «ЗНКіФ «синергія-5»  В.Г. Мельничук

Річні Загальні збори акціонерів 

ПубЛічНОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа «ЗаКРиТий НедиВеРсиФіКОВаНий 
КОРПОРаТиВНий іНВесТиЦійНий ФОНд «сиНеРГія-5»
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ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«КОМПаНія КаТРаН»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство 

«Компанія Катран» (надалі — ПАТ «Компанія Катран», або Товариство).
Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): 05441005.
Місцезнаходження Товариства: 03061, м. Київ, вул. Новопольова, буд. 2.
25 квітня 2017 року о 10-00 відбудуться річні загальні збори акціонерів 

Публічного акціонерного товариства «Компанія Катран». Місце проведення:  
м. Київ, вул. Новопольова, буд. 2, адміністративна будівля, приміщення 
17. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 25 квітня 
2017 року за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів – 9:00, 
час закінчення реєстрації – 9:45. Учасникам Загальних зборів при собі необхід-
но мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів – доку-
мент, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право 
участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника 
відповідно до законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складається станом на 19 квітня 2017 року (станом 
на 24 год. за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів). 
Адреса власного веб-сайт, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного katran.info.

Проект порядку денного (перелік питань):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття 

рішення про припинення їх повноважень
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів та голосування 
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за резуль-

татами розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за 

результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Ухвалення рішення за ре-

зультатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік
8. Про затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвер-

дження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її під-
писання та вчинення державної реєстрації

10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: 
про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Виконав-
чий орган Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.

11. Про скасування внутрішнього положення Про ревізійну комісію То-
вариства

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укла-

дені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваже-
ної підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради

15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
16. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства
17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рі-
шення та надання повноважень на їх укладання

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з 
документами зборів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 11:00 до 
15:00, а у день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документа-
ми: Генеральний директор Корнійчук Віталій Володимирович (408-82-63).

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6648 6764
Основні засоби 890 950
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 1
Сумарна дебіторська заборгованість 111 209
Грошові кошти та їх еквіваленти 53 10
Нерозподілений прибуток -24517 -20219
Власний капітал -23504 -19206
Статутний капітал 1013 1013
Довгострокові зобов'язання 21621 19602
Поточні зобов'язання 8531 6368
Чистий прибуток (збиток) -4298 -7758
Середньорічна кількість акцій (шт.) 289440 289440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 10

Генеральний директор

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ЗаВаЛЛіВсЬКий ГРаФіТОВий 

КОМбіНаТ»
(код 00282056)

повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться 25 квітня 
2017  року о 11.00 годині, за адресою: Кіровоградська область, Гай-
воронський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 3-й поверх, 
актовий зал. Реєстрація акціонерів буде здійснюватись за місцем про-
ведення загальних зборів акціонерів з 10.00 до 11.00 годин 25 квітня 
2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних 

зборів акціонерів.
3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
генерального директора. 

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

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

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 
2016 рік. 

7. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2016 рік 
та вирішення питання про виплату дивідентів за 2016р.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

10. Затвердження укладених договорів, пролонгації та укладення но-
вих договорів (значних правочинів). Надання повноважень на підписання 
значних правочинів

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде 
складено станом на 24 годину 19 квітня 2017р. 

Для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Заваллівський графіто-
вий комбінат» акціонерам потрібно при собі мати документ, що посвідчує 
особу, доручення для представників акціонерів та юридичних осіб-
акціонерів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного 
загальних зборів акціонерів за адресою Кіровоградська область, Гайво-
ронський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, каб. № 1, з 10.00 до 
14.00 у робочі дні. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерами 
з документами є Кільчевська Тетяна Юріївна, тел. 063 978 27 99 . Інфор-
мація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного, розміщена на Веб-сайт ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат» 
http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

ПаТ «Заваллівський графітовий комбінат» за 2016 рік.

№ Найменування показника
Період

Звітний 
2016

Попере-
дній 2015

1 Усього активів 50750 25421
2 Основні засоби 25615 19459
3 Довгострокові фінансові інвестиції - -
4 Запаси 2650 2274
5 Сумарна дебіторська 

заборгованість
21913 3345

6 Грошові кошти та їх 
еквіваленти

11 6

7 Нерозподілений прибуток 3525 3260
8 Власний капітал 3856 3591
9 Статутний капітал 286 286
10 Довгострокові зобов`язання - -
11 Поточні зобов’язання 46894 21830
12 Чистий прибуток (збиток) 265 121
13 Середньорічна кількість 

акцій (шт.)
1143526 1143526

14 Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

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

- -

16 Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

5 5

Наглядова рада ПаТ «Заваллівський графітовий комбіт»
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ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«еНеРГОТехНОЛОГіЇ»,

місцезнаходження 03113, місто Київ, вулиця І. Шевцова, будинок 5, по-
відомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства 26 квітня 
2017 року за адресою: місто Київ, вулиця і. шевцова, будинок 5, кім-
ната 204. Початок зборів о 15 годині 00 хвилин. Реєстрація учасників 
зборів з 13-00 до 14-30. Датою складення переліку акціонерів Товариства, 
які мають право на участь в річних Загальних зборах Товариства є 20 квіт-
ня 2017 року.

Проект порядку денного:
1.Затвердження річного звіту Правління товариства за 2016 рік та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 

2016 рік.
3. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту Ревізора про фінансову звітність ПрАТ «Енерготехнології» за 
2016 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Енерготехнології» 
за 2016 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням 
вимог, передбачених законодавством. 

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.

8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов трудових до-
говорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради. 

Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПраТ «енерготехнології» 

(тис. грн.)

Найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 37811 44887
Основні засоби 25866 29777
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4722 4710
Сумарна дебіторська заборгованість 4526 6550
Грошові кошти та їх еквіваленти 421 5
Нерозподілений прибуток (36530) (19268)
Власний капітал (36053) (18849)
Статутний капітал 415 415
Довгострокові зобов'язання 36861 50387
Поточні зобов'язання 37003 13349
Чистий прибуток (збиток) (17204) 5027
Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 

1000 1000

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) 

29 29

Відповідно до положень ст..38 Закону України від 17.09.08р. №514-VI 
акціонері мають право вносити пропозиції щодо питань проекту порядку 
денного Загальних зборів в письмової формі не пізніше ніж за 20-ть кален-
дарних днів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо питань 
проекту порядку денного та кандидатів до складу Наглядової ради пода-
ються Правлінню Товариства в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, 
змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення на адресу за місцез-
находженням Товариства. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, 
пов’язаними з порядком денним буде відбуватися за адресою: місто Київ, 
вулиця І. Шевцова, будинок 5, кімната 212. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів - Голова Правління Това-
риства. Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати доку-
мент, що посвідчує особу, представник акціонера повинен мати посвідчену 
довіреність на право участі та голосування у Загальних зборах та доку-
мент, що посвідчує особу. Адреса веб-сайту з власної веб-сторінкою, на 
якої розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: www.stockmarket.gov.ua. Довідки 
за телефоном: (044) 569-20-99

Наглядова рада ПраТ «енерготехнології».

шановний акціонер !
ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «чеРНі-

ГіВсЬКа ВЗуТТЄВа ФабРиКа «беРеГиНя» повідо-
мляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 
19 квітня 2017 року о 15:00 год. за адресою: м. чернігів, вул. Родімце-
ва, 16 (в приміщенні їдальні). Реєстрація акціонерів для участі у загаль-
них зборах 19 квітня 2017 року з 14:15 год. до 14:45 год. за місцем прове-
дення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, – на 24:00 год. 12 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів ПрАТ «ЧВФ «Бе-

региня».
3. Обрання секретаря чергових Загальних Зборів акціонерів Товари-

ства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
5. Затвердження звіту Наглядової ради за результатами роботи 

ПрАТ  «ЧВФ «Берегиня» у 2016 році.
6. Затвердження звіту Генерального директора про результати роботи 

Товариства у 2016 році.
7. Затвердження висновку Ревізора ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» про ре-

зультати діяльності Товариства у 2016 році.
8. Затвердження річного фінансового звіту ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» за 

2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік і виплату дивідендів.
10. Затвердження плану розподілу прибутку ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» 

на 2017 рік.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-

риства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради та трудового договору, що укладати-
меться з Головою Наглядової ради.

16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та 
трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради.

Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час 
підготовки до чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, у робочі 
дні з понеділка по п’ятницю з 14:00 год. до 17:00 год. за місцезнаходжен-
ням ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» (м. Чернігів, вул. Родімцева, 16) у кабінеті 
головного бухгалтера, а в день проведення зборів – за місцем їх прове-
дення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства www.beregynya.
com.ua. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – головний бухгалтер Кобижча Катерина Миколаївна. 
Довідки за тел. (0462) 647-991, 676-917. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПраТ «чернігівська взуттєва фабрика «берегиня»

№ 
п/п Найменування показника

Період
Звіт 2016р., 

т.грн.
Попередній 

2015р., тис.грн.
1. Разом активів 28 222 23 409
2. Основні засоби 8 794 7 585
3. Довгострокові фінансові і інвестиції - -
4. Запаси 21 921 17 067
5. Сумарна дебіторська заборгованість 1 263 1 685
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 670 780
7. Нерозподілений прибуток 15 728 12 821
8. Власний капітал 16 797 13 967
9. Статутний капітал 500 500
10. Довгострокові зобов’язання 199 199
11. Поточні зобов’язання 9 713 7 447
12. Чистий прибуток (збиток) 2 907 3 694
13. Середньорічна кількість акцій 999 972 999 972
14. Кількість власних акцій викуплених 

протягом періоду
- -

15. Загальна кількість коштів витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

16. Чисельність працівників на кінець року 247 250

Для реєстрації акціонери ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» повинні мати при 
собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково 
мати довіреність про підтвердження їхніх повноважень, оформлену і за-
свідчену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Наглядова рада
ПраТ «чВФ «берегиня»
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до уваги акціонерів
ПРаТ «ПРиЛуЦЬКий ПТахОКОМбіНаТ»!

Приватнеакціонерне товариство «Прилуцький птахокомбінат» по-
відомляє Вас, що Загальні збори акціонеріввідбудуться 19квітня 2017 
рокуза адресою: чернігівська область, м. Прилуки, вул. Житня, 132, в 
приміщенні ПраТ «Прилуцький птахокомбінат». Початок о09.00 годи-
ні. Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться у ПраТ «При-
луцький птахокомбінат» за адресою: чернігівська область, м. Прилу-
ки, вул. Житня, 132, в приміщенні ПраТ «Прилуцький птахокомбінат» 
з08.00 до 08.45 19 квітня 2017 року.

Для реєстрації і участі в зборах необхідно при собі мати: паспорт або до-
кумент, що посвідчує особу акціонера;для представника акціонера – паспорт 
тадовіреність, завірену в установленому законодавством України порядку.

Порядок денний:
1. Прийняттярішення з питань порядку (регламенту) проведення за-

гальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердженняїї 
складу. Обрання голови та секретаря загальнихзборівакціонерів.

2. Затвердження звіту директора про фінансово-господарську діяль-
ність ПрАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» за 2016 рік та визначення 
основних напрямків діяльності на 2017 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту, фінансової звітності ПрАТ «ПРИЛУЦЬ-

КИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» за 2016 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку, покриття збитків та виплату дивіден-

дів за 2016 рік.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 

товариства: Чернігівська обл, м. Прилуки, вул. Житня, 132 у робочі дні, ро-
бочий час в адміністрації товариства.

Телефони для довідок (04637) 5-31-74, 5-02-58.
ОсНОВНі ПОКаЗНиКи

фінансово-господарськоїдіяльності
ПРиВаТНОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа «ПРиЛуЦЬКий 

ПТахОКОМбіНаТ» (тис.грн)*

Найменуванняпоказника
період

Звітний
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усьогоактивів 3008,8 2932,1
Основнізасоби та нематеріальніактиви 1704,4 1919,9
Довгостроковіфінансовіінвестиції - -
Запаси 734,2 440,7
Сумарнадебіторськазаборгованість 462,2 468,2
Грошовікошти та їхеквіваленти 105,4 107,8
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) 357,7 225,9
Власнийкапітал 664,6 664,6
Статутнийкапітал 649,8 649,8
Довгостроковізобов’язання - -
Поточнізобов’язання 1986,7 2048,8
Чистийприбуток (збиток) (131,8) (162,2)
Середньорічнакількістьакцій 1226120 1226120
Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викупвлас-
нихакційпротягомперіоду

- -

Чисельністьпрацівників на кінецьперіоду 41 37
Т.в.о.директора
ПраТ «Прилуцький птахокомбінат» О.В.Мірошниченко

до уваги акціонерів 

ПубЛічНОГО аКЦіОНеРНОГО 
ТОВаРисТВа «ТРОсТяНеЦЬКе РайОННе 

ПідПРиЄМсТВО «аГРОМаш»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Тростянецьке районне під-

приємство «Агромаш» (код за ЄДРПОУ - 03567440, місцезнаходження: Ві-
нницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, далі - Товариство), по-
відомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 27 квітня 2017 року о 12-00 год. за адресою: Вінницька об-
ласть, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, актова зала № 1. 

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

писати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії 
Товариства.

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

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

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
http://trostagro.at.ua

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеть-
ся 27 квітня 2017 року з 11-00 до 11-50 години за місцем проведення річних 
загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів – 21 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

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

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери 
та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за 
адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, приймаль-
на Директора (кімната № 2), а в день проведення річних загальних зборів 
акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: Вінницька область, місто 
Гайсин, вулиця Північна, 63, актова зала № 1.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Директор Товариства Равський Володимир Іванович.

Довідки за телефоном: 067 433 89 26 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПаТ «Тростянецьке рП «агромаш» (тис. грн)*

Найменування показника
Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 674 718
Основні засоби 599 633
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 18 2
Грошові кошти та їх еквіваленти - 22
Нерозподілений прибуток ( 385 ) ( 297 )
Власний капітал 135 223
Статутний капітал 520 520
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 538 495
Чистий прибуток (збиток) ( 88 ) ( 280 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2081680 2081680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Наглядова рада
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ЗаВОд аПаРаТуРи ЗВ’яЗКу «ісКРа»

ідентифікаційний код юридичної особи 00156848, місцезнаходження: 
45603, Волинська область, 

Луцький район, село Струмівка, вулиця Рівненська, будинок 4 (надалі  – 
Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які 
відбудуться 25 квітня 2017 року о 10.00 

на другому поверсі частини корпусу № 1 /Д-3/ (кабінет № 66) за адресою:
Волинська область, Луцький район, село струмівка, вулиця  Рівнен-

ська, будинок 4.
Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється за місцем прове-

дення загальних зборів з 8.30 до 9.50 у день проведення загальних зборів.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
• акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера;
• представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує 

особу представника акціонера, довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: станом на 24.00 19 квітня 2017 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регла-

менту проведення загальних зборів.
3. Затвердження рішення наглядової ради Товариства щодо встанов-

лення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
5. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження значних правочинів, що були вчинені Товариством у 

2016 році.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової 
ради Товариства. 

13. Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заін-
тересованість, а саме: надання Товариством поворотної фінансової допо-
моги СП ТОВ «Модерн-Експо» (ідентифікаційний код юридичної особи 
21751578). Надання повноважень на укладення (підписання) від імені То-
вариства з СП ТОВ «Модерн-Експо» договорів про надання поворотної 
фінансової допомоги, додаткових угод до них, а також інших пов’язаних з їх 
оформленням та виконанням документів.

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішен-
ня та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на визначення 
істотних умов та укладення (підписання) від імені Товариства значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати 
прийняття рішення, додаткових угод до них, а також інших пов’язаних з їх 
оформленням та виконанням документів.

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

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайоми-
тися за місцезнаходженням Товариства: 45603, Волинська область, Луць-
кий район, село Струмівка, вулиця Рівненська, будинок 4, другий поверх 
частини корпусу № 1 /Д-3/ (кабінет № 65) у робочі дні (понеділок – п’ятниця) 
у робочий час з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00, а в день проведення за-
гальних зборів – у місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – дирек-
тор Товариства Вербицький Михайло Ярославович, тел. (0332) 25-53-21.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів, вносяться відповідно до статті 38 Закону України «Про акці-
онерні товариства».

Витрати, пов’язані з прибуттям та участю у загальних зборах, акціоне-
рам (їх представникам) Товариством не відшкодовуються. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0332) 25-53-21.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний
2016 р.

попередній
2015 р.

Усього активів 26011 25267
Основні засоби 5779 6368
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 102 31
Сумарна дебіторська заборгованість 16792 10506
Грошові кошти та їх еквіваленти 3303 8357
Нерозподілений прибуток 5404 4583
Власний капітал 25808 24987
Статутний капітал 3373 3373
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 203 280
Чистий прибуток (збиток) 821 1182
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13493320 13493320
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

12 13

Наглядова рада ПаТ «іскра»

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «сТОРО-
ЖиНеЦЬКий РайаГРОхіМ» (код за ЄДРПОУ 05491764, міс-
цезнаходження: 59000, Чернівецька обл., м.Сторожинець, 
вул.О.Кобилянської,27) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
(надалі – Збори) відбудуться 20.04.2017 року о 12 годині за адресою: 
59000, чернівецька обл., м.сторожинець, вул.О.Кобилянської,27, ад-
міністративний корпус (перший поверх). Реєстрація акціонерів буде 
проводитсь з 11-00 год. до 11-50 год. в день та за місцем проведення Збо-
рів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах - 13.04.2017р. (станом на 24-00 год).

Проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії Зборів Товари-
ства. 2.Затвердження регламенту роботи Зборів Товариства. 3.Звіт Дирек-
тора про діяльность Товариства за 2016 рік. 4.Звіт Наглядової ради Това-
риства за 2016 рік. 5.Звіт про роботу Ревізора Товариства за 2016 рік.  
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та порядок розподілу 
прибутку за 2016 рік. 7. Припинення повноважень Директора, членів На-
глядової ради та Ревізора Товариства. 8.Обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 9.Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 10.Обрання 
Директора Товариства. 11.Обрання Ревізора Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 
chvat.chv.ua/Rayagrohim.html. Для участі в Зборах акціонери повинні пред-
ставити: документ, що посвідчує особу (паспорт); представники: довіре-
ність на право участі в Зборах; документ, що посвідчує особу (паспорт). 
Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити свої 

пропозиції, акціонери можуть у робочі дні з 9-00 до 12-00 год. в кабінеті 
директора за місцезнаходженням товариства: 59000, Чернівецька обл., 
м.Сторожинець, вул.О.Кобилянської, 27. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами директор Грицай О.М. Телефон 
для довідок: (03735)22702. 

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

Найменування показника Період
2015р. 2016р.

Усього активів 136,0 139,2
Основні засоби 115,0 110,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 17,6 25,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,4 2,9
Нерозподілений прибуток -74,0 -69,3
Власний капітал 133,0 137,7
Статутний капітал 87,7 87,7
Довгострокові зобов’язання 0,3 -
Поточні зобов’язання 1,1 1,5
Чистий прибуток (збиток) 3,1 4,8
Середньорічна кількість акцій(шт.) 350760 350760
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 1 1
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО - ДНІ-
ПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, 
бул.  Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів 
Товариства відбудуться 19 квітня 2017 р. о 15.00 за адресою: 69091, 
м.  Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн.4.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у 
Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здій-
снюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 
12 квітня 2017 р., у день проведення зборів з 14:00 до 14:45 за адресою: 
69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 3.

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

Проект порядку денного річних Загальних зборів:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізора.
5. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Правлінням То-

вариства протягом 2016 року.
Також інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 

до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адре-
сою: http://astro-dnepr.com.ua.

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

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 32703 32711
Основні засоби 394 437
Довгострокові фінансові інвестиції 20266 20317
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 11498 11506
Грошові кошти та їх еквіваленти 358 290

Нерозподілений прибуток 3614 3658
Власний капітал 32352 32415
Статутний капітал 10355 10355
Довгострокові зобов'язання 335 269
Поточні зобов'язання 16 27
Чистий прибуток (збиток) -44 -322
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1980000 1980000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 30 29

Акціонери АСТ «АСТРО - ДНІПРО» можуть ознайомитися із документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 
Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення 
річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. За-
поріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загаль-
них зборів – також у місці їх проведення. 

Посадовою особою АСТ «АСТРО - ДНІПРО», відповідальною за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком ден-
ним річних Загальних зборів, призначено Заступника голови правління – 
Тукіна Сергія Борисовича.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акці-
онерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за 
місцезнаходженням Товариства, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну 
систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до об-
раної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про об-
слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити 
переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в 
іншій депозитарній установі. У разі якщо акціонером не укладено договір 
про обслуговування рахунку в цінних паперах цінні папери не будуть вра-
ховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах ак-
ціонерів. 

Довідки за тел. (061) 224-09-12.

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе сТРахОВе ТОВаРисТВО «асТРО - дНіПРО» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІ-
ПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, 
бул.  Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів 
Товариства відбудуться 19 квітня 2017 р. о 12.00 за адресою: 69091, 
м.  Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн.4.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у 
Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здій-
снюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 
12 квітня 2017 р., у день проведення зборів з 11:00 до 11:45 за адресою: 
69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 3.

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

Проект порядку денного річних Загальних зборів:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Дирекції, звіту Ревізора.
5. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Дирекцією Това-

риства протягом 2016 року.
Також інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 

до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адре-
сою: http://newdnepr.com.ua.

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

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 37111 36526
Основні засоби 54 89
Довгострокові фінансові інвестиції 22759 22779
Запаси 34 2
Сумарна дебіторська заборгованість 12691 12661
Грошові кошти та їх еквіваленти 1260 675

Нерозподілений прибуток 16887 16336
Власний капітал 36244 35693
Статутний капітал 12000 12000
Довгострокові зобов'язання 333 319
Поточні зобов'язання 534 514
Чистий прибуток (збиток) 551 208
Середньорічна кількість акцій (шт.) 77872 77872
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) 38 40

Акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних За-
гальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення 
річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. За-
поріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загаль-
них зборів – також у місці їх проведення. 

Посадовою особою АТ «НОВИЙ ДНІПРО», відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним 
річних Загальних зборів, призначено Заступника генерального директо-
ра  – Тукіна Сергія Борисовича.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акці-
онерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за 
місцезнаходженням Товариства, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну 
систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до об-
раної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про об-
слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити 
переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в 
іншій депозитарній установі. У разі якщо акціонером не укладено договір 
про обслуговування рахунку в цінних паперах цінні папери не будуть вра-
ховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах ак-
ціонерів. 

Довідки за тел. (061) 220-28-27.

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе сТРахОВе ТОВаРисТВО «НОВий дНіПРО»
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до уваги акціонерів 
ПаТ «КРиЖОПіЛЬсЬКий ЦуКРОВий ЗаВОд»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРО-
ВИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ - 03374764, місцезнаходження: Вінницька 
область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, 
далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акці-
онерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2017 року о 13-00 год. за 
адресою: Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, 
вул. благовіщенська, 103, актова зала на 3 поверсі будівлі Товари-
ства. 

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

писати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії 
Товариства.

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

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

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
http://cukrzavod.com.ua

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеть-
ся 26 квітня 2017 року з 09-00 до 11-00 години за місцем проведення річних 
загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів – 20 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

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

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери 
та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за 
адресою: Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка,  
вул. Благовіщенська, 103, приймальна Директора (кімната № 1), а в день 
проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за 
адресою: Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка,  
вул. Благовіщенська, 103, актова зала на 3 поверсі будівлі Товариства. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Директор Товариства Романова Т. Г.

Довідки за телефоном: (04340) 24575 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПаТ «КРиЖОПіЛЬсЬКий ЦуКРОВий ЗаВОд» (тис. грн)*

Найменування показника
Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 308 921 332 522
Основні засоби 298 314 323 007
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3 414 3 095
Сумарна дебіторська заборгованість 7 179 6 401
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 19
Нерозподілений прибуток 248 424 268 761
Власний капітал 308 475 328 812
Статутний капітал 60 000 60 000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 446 3 710
Чистий прибуток (збиток) (20 337) (21 467)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 240 000 000 240 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 8

Наглядова рада

Річна інформація емітента цінних паперів
 за 2016 рік

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРиВаТНе аКЦIОНеРНе 
ТОВаРисТВО «буяЛиКсЬКий КОМбIНаТ хЛIбО-
ПРОдуКТIВ», 00955242, 67240 Одеська область Iванiвський 
смт.  Петрiвка вул. Карла Маркса, 8, (04854) 2-30-83

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 15.03.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00955242.sc-ua.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФаудиТ», 36921215

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори вiдбулися 
30.04.2016. Порядок денний загальних зборiв затверджено Наглядовою 
радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денно-
го зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у 
звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на за-
гальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 
Прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання секретаря 
загальних зборiв. Прийняття рiшення з питань порядку проведення за-
гальних зборiв акцiонерiв. 2. Розгляд звiту Директора Товариства про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Розгляд 
висновкiв Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду висновкiв Ревiзору Товариства про результати 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 
4.  Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Затвердження 
рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 6. Визначення порядку розподiлу 
прибутку (покриття збиткiв) Товариства прийняття рiшення про виплату 
дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. Питан-
ня порядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з пи-
таннь порядку денного, прийнято 100% голосiв «за» вiд загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  3270.7  3536.4
Основні засоби (за залишковою вартістю)  3051.8  3339.6
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  1.2  1.2
Сумарна дебіторська заборгованість  163.3  133.0
Грошові кошти та їх еквіваленти  0.1  18.3
Власний капітал  -42.2  189.5
Статутний капітал  2024.7  2024.7
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -6657.2  -6425.5

Довгострокові зобов'язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  3312.9  3346.9
Чистий прибуток (збиток)  -231.7  -569.3
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-ПРиВаТНе аКЦIОНеРНе 

ТОВаРисТВО «уКРаЇНсЬКа ОхОРОННО-сТРахОВа 
КОМПаНIя»

2. Код за ЄДРПОУ-23734213
3. Місцезнаходження-03056, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГIВСЬКА, БУДИ-

НОК 145
4. Міжміський код, телефон та факс-0444578080 0444578080
5. Електронна поштова адреса-office@uosk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
-

II. Текст повідомлення
Гришину Свiтлану Iванiвну (фiзична особа не надала згоди на розкрит-

тя персональних даних) звiльнено з посади Головного бухгалтера  
АТ «УОСК» 15.03.2017 р. Обґрунтування змiн у персональному складi по-
садових осiб - подання заяви про звiльнення 15.03.2017 р. за угодою 
сторiн, п.1 ст. 36 КЗпП України. Володiє 0 акцiями, що складає 0 % статут-
ного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє 
в статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0 грн.; не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, перебу-
вала на посадi Головного бухгалтера 00р.10м. 09д. Орган, що прийняв 
рiшення про звiльнення - Генеральний директор, пiдстава - Наказ № 15-к 
вiд 14.03.2017р. 

Носик Ольгу Вiталiївну (фiзична особа не надала згоди на розкриття 
персональних даних) прийнято на посаду Головного бухгалтера 
АТ  «УОСК» з 16.03.2017 р. Обґрунтування змiн у персональному складi 
посадових осiб - у зв'язку зi звiльненням з посади головного бухгалтера 
Гришиної С.I. Володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного капiталу 
емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0 грн.; строк на який при-
значено особу - безстроково; непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має, посади, якi особа займала протягом останнiх 
5  рокiв - головний бухгалтер, начальник Служби внутрiшнього аудиту. Ор-
ган, що прийняв рiшення про призначення - Генеральний директор, 
пiдстава - Наказ № 17-к вiд 14.03.2017р.

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

2. Найменування посади Парфенюк Сергiй Сергiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 15.03.2017

(дата)

Річні Загальні збори акціонерів 

ПубЛічНОГО аКЦіОНеРНОГО 
ТОВаРисТВа «ЗаКРиТий 
НедиВеРсиФіКОВаНий 

КОРПОРаТиВНий іНВесТиЦійНий  
ФОНд «сиНеРГія-4»

18 квітня 2017 року о 15:00 за адресою: м. Київ, вул. Петра сагай-
дачного, 25-б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні Загальні 
збори (далі  – «Загальні збори») Публічного акціонерного товари-
ства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестицій-
ний фонд «синергія-4» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35031362, 
місцезнаходження – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б) (далі – 
«Товариство»).

Пропонується наступний порядок денний 
Загальних зборів:

1. Про результати діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження 
річного звіту Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2017 рік.
4. Про анулювання акцій Товариства.
5. Про зменшення статутного капіталу Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про затвердження змін до договору про управління активами Това-

риства.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

значених загальних зборах Товариства, є 11 квітня 2017 року (станом на  
24 годину).

Акціонери мають право ознайомитися з проектом (проектами) рішень 
з питань порядку денного Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Пе-
тра Сагайдачного, будинок 25-Б (III поверх, конференц-зал) у робочі дні з 
10-00 до 17-00 години. Посадовою особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Това-
риства Мельничук Віталій Григорович.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься 18 квітня 2017 року з 
14.00. до 14.50.

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціо-
нерів – також довіреність.

УВАГА! У разі якщо Акціонер не уклав з обраною Товариством депо-
зитарною установою (ТОВ «КІНТО, Лтд») договору про обслуговування 
рахунка в цінних паперах, акції такого Акціонера не будуть враховува-
тись при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах. 
Це зауваження не стосується акціонерів, акції яких обліковуються на 
рахунках в ЦП в інших депозитарних установах.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Голова Наглядової ради
ПаТ «ЗНКіФ «синергія-4»  В.Г. Мельничук

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«чеРНіГіВсЬКа МаКаРОННа ФабРиКа»

(код за ЄДРПОУ 00382384, місцезнаходження: вул. В. Радченка, буд. 23, 
м. Чернігів, 14017), далі – «Товариство», повідомляє про внесення змін 
до проекту порядку денного річних загальних зборів, які відбудуться 
20 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: вул. В. Радченка,  
буд. 23, м. чернігів, 14017 (приміщення столової).

Перелік нових питань,
включених до проекту порядку денного, з зазначенням черговості їх 

розгляду
19. Про згоду на укладання договору про зміну до договору поруки 

№  SR 14-181/28-2 від 07.05.2014 р. між ПАТ «Чернігівська макаронна фа-
брика» і АТ «ОТП Банк», згідно якого Товариство продовжить виступати 
поручителем щодо виконання зобов`язань ТОВ «Українські макарони» пе-
ред АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг  
№ CR 14-156/28-2 від 23.04.2014, термін фінансування за яким буде про-
довжено на 3 роки.

20. Про надання голові правління Кондратенко Володимиру Миколайо-
вичу повноважень терміном 1 рік щодо укладення значних правочинів та 
підписання документів, пов’язаних з ними, якщо ринкова вартість майна, 
робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика». 

Голова правління  В.М. Кодратенко

ЗаТ «дОНМашбуд», 
код ЄДРПОУ 01236992, адреса: 84300, м. Краматорськ, 

донецька обл., пр.Миру, 8, тел. 8(06264)3-23-50
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів: 
На загальних зборах акціонерів (протокол № 1 від 14.03.2017р.) було 

прийняте рішення:
- провести нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік;
- установити розмір дивідендів на 1 просту акцію 0,32 грн. в сумі 

1520795,20 грн. (Один мільйон п’ятсот двадцять тисяч сімсот дев’яносто 
п’ять грн. 20 коп.);.

- виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам згідно з 
поданими заявами та наданими копіями паспорту та довідки про при-
своєння податкового номеру (завіреними власноручно) в термін згідно з 
чинним законодавством України.

На засіданні наглядової ради (протокол № 3 від 14.03.2017р.) було 
прийняте рішення:

- датою складення переліку осіб, які мають право на отримання диві-
дендів вважати 23.03.2017 року

- строк виплати дивідендів: з 30.03.2017р. по 13.09.2017р.;
- порядок виплати дивідендів - в повному обсязі. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова правління ЗАТ «Донмашбуд» Шемегон Степан Степанович 
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ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«КиЇВ сЬКий МОТОЦиКЛеТНий ЗаВОд» (надалі – 
Товариство, код за ЄДРПОУ - 00231314, місцезнаходження - 04119, 
м.  Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8 повідомляє, що річні загальні збори акціо-
нерів відбудуться 18 квітня 2017 року об 10:30 год. за адресою: м.Київ, 
вул.сім'ї хохлових, 8, приміщення «Зал засідань №1».

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття 

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

за наслідками розгляду звіту. 
6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних збо-
рів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну 
вартість. 

10. Прийняття рішення про відчуження корпоративних прав у дочірніх 
підприємствах.

11. Надання повноважень наглядовій раді Товариства на прийняття 
рішень при відчуженні корпоративних прав у дочірніх підприємствах.

12. Схвалення рішення наглядової ради про переобрання Генерально-
го директора Товариства.

Реєстрація учасників для участі у річних загальних зборах починається 
з 10:05 год. і закінчується об 10:25 год. 18 квітня 2017 року за місцем про-
ведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно 
мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на пра-
во участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 11 квітня 2017 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та упо-
вноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Това-
риства: 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8, кабінет генерального 
директора з 09-00 год. до 12-00 год. та з 14-00 год. до 17-00 год. в 
робочі дні, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх про-
ведення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
00231314.infosite.com.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Нестеришин Ярослав Степанович, 
тел./факс (044) 489-35-38.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 49895 44504
Основні засоби 23725 22999
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1805 1126
Сумарна дебіторська заборгованість 19429 11737
Грошові кошти та їх еквіваленти 2913 6849
Нерозподілений прибуток 3942 6072
Власний капітал 1099 1099
Статутний капітал 35760 35760
Довгострокові зобов'язання 11725 10418
Поточні зобов'язання 5253 3299
Чистий прибуток (збиток) 2130 2715
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29799,92 29799,92
Кількість власних акцій, викуплених протягом періо-
ду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 

63 67

Наглядова Рада

ПОВідОМЛеННя
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

шановний акціонер ПаТ «МаРіуПОЛЬГаЗ»!
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Маріуполь-
газ» (код ЄДРПОУ 03361135) повідомляє про проведення чергових загальних 

зборів акціонерів, які відбудуться: 24 квітня 2017 року об 14.00 год.
за адресою: 87515, донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаїв-

ська, б. 16, корпус 1 (конференц зал, третій поверх).
Проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

(перелік питань, включених до проекту порядку денного)
1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціоне-

рів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчен-

ня бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів 

акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

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

5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік. 
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження звіту про розподіл прибутку Товариства (порядок по-

криття збитків) за підсумками 2016 року. Прийняття рішення про виплату 
річних дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

10.Зміна типу Товариства.
11.Зміна найменування Товариства.
12.Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
13.Затвердження Положення про Виконавчий орган, Загальні збори, 

Наглядову раду, Ревізійну комісію в новій редакції.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Також зазначаємо, що ознайомитись з матеріалами загальних зборів та на-

діслати пропозиції до проекту порядку денного чергових загальних зборів Ви 
маєте можливість за місцем проведення загальних зборів за адресою: 87515, 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16, корпус 2, кімната 307, 
у робочі дні – з 8.00 до 17.00 (п’ятниця з 8.00 до 16.45), перерва з 12.00 до 12.45. 
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, є начальник юридичного 
відділу ПАТ «Маріупольгаз» Лєпорська Олена Володимирівна.

Ознайомитись з інформацією щодо переліку питань та з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, Ви маєте мож-
ливість на власному веб-сайті ПАТ«Маріупольгаз»: http//margaz.com.ua

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складається станом на 24.00 годину 18 квітня 2017 року. 

Варто зазначити, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України 
«Про депозитарну систему України» у разі, якщо власник цінних паперів 
(акціонер) станом на 24.00 годину 18 квітня 2017 року не уклав з обраною 
емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в 
цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі, реєстр власників (перелік) цінних паперів буде міс-
тити обмеження прав такого акціонера, а саме, цінні папери такого влас-
ника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при 
визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 

По питанню укладання договору про обслуговування рахунку в цінних 
паперах від власного імені з депозитарною установою звертатись до юри-
дичного відділу ПАТ «Маріупольгаз» за адресою: 87515, Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16, корпус 1, кімната 210, відпо-
відальна особа - Нестерова Л.У., тел. (0629) 334106, (0629) 597169.

Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 24 квітня 2017 
року з 13:00 до 13:45 за адресою проведення загальних зборів. Для участі 
у зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право 

участі у загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного зако-
нодавства або інший документ, який уповноважує представляти інтереси 
акціонера на загальних зборах, та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про 
повноваження посадової особи брати участь у зборах (оригінали або нотарі-
ально завірені копії), або довіреність на право участі у зборах, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефонами: (0629) 334106, (0629) 597169. 
Генеральний директор
ПаТ «Маріупольгаз»
шекула Г.В.
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ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ТРиГОН»

(код ЄДРПОУ: 00309654; місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 100)

ПАТ «ТРИГОН» (надалі - Товариство), повідомляє про проведення за-
гальних зборів акціонерів, які призначені на 28 квітня 2017 року о 15:00 
годині за адресою: м. Одеса вул. дальницька, буд. 50/2, каб. № 1. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 14.00 до 14.45 годин відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24:00 годин 24 квітня 2017 року у порядку встановленому зако-
нодавством про депозитарну систему України. 

Для участі в зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі у 
зборах та голосування у них, оформлених згідно з чинним законодавством.

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

їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття 
рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Затвердження по-
рядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних збо-
рах акціонерів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-
ства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-
вариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки.

5. Затвердження річних звітів Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 роки.

6. Порядок покриття збитків Товариства, прийняття рішення про випла-
ту дивідендів та їх розмір.

7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуть-

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

10. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетво-
рення у товариство з додатковою відповідальністю.

11. Про відкликання органів управління Товариства та створення комісії 
з припинення (перетворення) Товариства. Обрання Голови та членів комісії 
з припинення (перетворення) та надання їй повноважень щодо управління 
справами Товариства під час перетворення.

12. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення 
перетворення.

13. Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які голосува-
ли «проти» прийняття рішення про припинення (перетворення) Товари-
ства.

14. Затвердження порядку та умов конвертації (обміну) акцій Товари-
ства, що припиняється шляхом перетворення, на частки Товариства з до-
датковою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення.

Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен 
акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту 
порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Директора 
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 100.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань проекту порядку денного. Ознайомлення з матеріалами від-
бувається у робочі дні з 10:00 год. до 14:00 год. за адресою: м. Одеса, вул. 
Велика Арнаутська, буд. 100 у кабінеті Директора Товариства. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– Директор Куцов В.О. Довідки за тел: (048) 785-19-45

В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від-
бувається у місці проведення загальних зборів акціонерів.

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

Основні показники 
фінансової діяльності ПаТ «ТРиГОН» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 2015 2014 2013 2012

Усього активів 769 782 776 789 793,6
Основні засоби 31 35 40 68 75,5
Довгострокові фінансові 
інвестиції

0 0 0 0 0

Запаси 53 54 30 30 35,1
Сумарна дебіторська 
заборгованість

17 14 18 20 12,2

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

0 10 19 2 3,5

Нерозподілений прибуток -286 - 194 - 187 - 176 - 214,8
Власний капітал 152 244 251 262 223,2
Статутний капітал 139 139 139 139 139
Довгострокові зобов’язання 0 0 0 0 0
Поточні зобов’язання 543 538 525 527 570,4
Чистий прибуток (збиток) -19 - 7 - 11 39 - 12,6
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

2770383 2770383 2770383 2770383 2770383

Кількість власників акцій, 
викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0 0 0 0

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0 0 0 0

Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

7 7 7 7 7

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПРиВаТ-
НОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа «ПОЛОНсЬКий 
хЛібОЗаВОд» 27 квітня 2017 року о 10.00 год. відбудуться чергові за-
гальні збори акціонерів ПрАТ «Полонський хлібозавод» за адресою: м. Полон-
не, вул. Рибалко, 28, приміщення заводоуправління, кімната №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись з 9.00 до 
10.00 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 21 квітня 2017 року станом на 24 год.

Проект порядку денного:
1.Обрання Лічильної комісії ПрАТ «Полонський хлібозавод». 
2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 3.Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльнос-
ті Товариства за 2016 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумка-
ми роботи Товариства в 2016 році.

5. Звіт Ревізора за підсумками роботи Товариства в 2016 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку товариства за 2016 рік. 8. Обрання Наглядової 

ради ПрАТ «Полонський хлібозавод». 9.Обрання Ревізора ПрАТ «Полон-
ський хлібозавод».
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

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

Усього активів 2890,0 2894,6
Основні засоби (залишкова вартість) 2477,3 2479,6
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Виробничі запаси 1,9 1,9
Сумарна дебіторська заборгованість 380,2 382,4

Грошові кошти та їх еквіваленти 30,6 30,7
Власний капітал 2526,9 2499,1
Статутний капітал 172,2 172,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 470,5 - 498,3
Довгострокові зобов’язання і забезпечення – –
Поточні зобов’язання і забезпечення 363,1 395,5
Чистий прибуток (збиток) 27,8 91,5
Середньорічна кількість простих акцій 344420 344420
Кількість акцій викуплених протягом року (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду 11 9

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мо-
жуть ознайомитись з документами, для прийняття рішень з порядку денно-
го за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті 
директора ПрАТ «Полонський хлібозавод» за адресою: Хмельницька об-
ласть, м. Полонне, вул. Рибалко, 28. 

Документи надаються акціонеру на підставі його письмового запиту, 
отриманого оргкомітетом Загальних зборів акціонерів Товариства не пізні-
ше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення Загаль-
них зборів акціонерів документи надаються акціонеру для ознайомлення в 
місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна 
особа – заступник голови правління товариства Фелонюк Н.А. Телефон 
для довідок (03843) 3-11-33; 3-11-30.

З пропозиціями щодо проектів рішень по питаннях порядку денного 
можна ознайомитись на веб-сайті Товариства за адресою : http://polonne-
hlib.km.ua/. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку ден-
ного Загальних зборів подаються у письмовій формі не пізніше ніж за 
20  днів до дати проведення Загальних зборів.

Наглядова рада Товариства
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Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
ПРиВаТНОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа 

«ВесеЛО-КуТсЬКий КОМбіНаТ хЛібОПРОдуКТіВ»
(код за ЄДРПОУ: 00955294; місцезнаходження: Одеська обл., Великоми-

хайлівський р-н, с. Новоборисівка, вул. Леніна, буд. 2)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КОМБІ-

НАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (далі – Товариство) повідомляє, що 19 квітня 
2017 року о 08:00 годині за адресою: Одеська обл., Великомихайлів-
ський р-н, с. Новоборисівка, вул. Леніна, буд. 2, адміністративна бу-
дівля ПРаТ «ВесеЛО-КуТсЬКий КхП», 1-й поверх каб. № 3, відбудуть-
ся чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 07:00 до 
07:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24:00 год. 12.04.2017 року у поряд-
ку встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціоне-
рів  - документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) 
та належним чином оформлену довіреність.

Перелік питань включені до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішен-

ня про припинення ії повноважень. Обрання секретаря загальних зборів. При-
йняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

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

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

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-
ства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату диві-

дендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України. 
7. Внесення змін до Статуту ПРАТ «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КХП», шляхом 

викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноважених осіб (осо-
би) для підписання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису 
до Єдиного державного реєстру.

8. Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у 
новій редакції: Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревізо-

ра. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень 
Товариства у новій редакції.

Під час підготовки до чергових загальних зборів, акціонери Товариства 
мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань проекту порядку денного. Ознайомлення з матері-
алами відбувається у робочі дні з 10:00 год. до 17:00 год. (перерва з 12:00-
13:00) за адресою: Одеська обл., Великомихайлівський р-н,  
с. Новоборисівка, вул. Леніна, буд. 2, адміністративна будівля  
ПРАТ «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КХП», 2-й поверх кабінет головного бухгалте-
ра. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів – головний 
бухгалтер Муравська М.П. Телефон для довідок: 0992479949

В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від-
бувається у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.00955294.sc-ua.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРаТ  «ВесеЛО-КуТсЬКий КхП» (тис.грн.)

Найменування показника період
2016р. 2015р.

Усього активів 28579,4 14177
Основні засоби 9422 10077
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7452 1142
Сумарна дебіторська заборгованість 8747 2304
Грошові кошти та їх еквіваленти 2422,4 293
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7639,6 -7812
Власний капітал 231,4 59
Статутний капітал 3609 3609
Довгострокові зобов’язання 2947 2947
Поточні зобов’язання 25401 11171
Чистий прибуток (збиток) 172,4 167
Середньорічна кількість акцій, шт. 14436400 14436400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 49 35

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

про емітента
1. Загальні відомості: 

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство 
«Промінь-1»

Організаційно – правова форма емітента - Приватне акціонерне товари-
ство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00291351
Місцезнаходження емітента - 65042, м. Одеса, вул. Восьмого берез-

ня,  77-М
Міський код, телефон та факс емітента - 0487208512
Електронна поштова адреса емітента – 00291351@sc-ua.com 
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

15.03.2017р. 
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - 00291351.sc-ua.com
2. Текст повідомлення

Зборами акціонерів ПрАТ «Промінь-1» від 15.03.2017р. прийнято рі-
шення: 

- припинити повноваження Голови Наглядової ради Грінберга Олексан-
дра Вольфовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних), володіє часткою в статутному капіталі емітента – 68,07%; обіймав 
посаду з 24.04.2014р. по 15.03.2017р.

- припинити повноваження члена Наглядової ради Грiнберг Вікторії 
Олександрівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних), володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,649%; обіймала 
посаду з 24.04.2014р. по 15.03.2017р.

- припинити повноваження члена Наглядової ради Склярук Любов Пе-
трівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента; обіймала посаду з 
24.04.2014р. по 15.03.2017р.

- припинити повноваження Ревізора Соромлі Марії Миколаївни (фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), не володіє част-

кою в статутному капіталі емітента; обіймала посаду з 24.04.2014р. по 
15.03.2017р.

- обрати на посаду члена Наглядової ради Грінберга Олександра 
Вольфовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них), строком на 3 роки, особа володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента – 68,07%; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 ро-
ків: директор, голова Наглядової ради. Член Наглядової ради 
Гринберг  О.В. є акціонером товариства.

Наглядовою радою ПрАТ «Промінь-1» від 15.03.2017р. прийнято рішен-
ня обрати на посаду Голова Наглядової ради Грінберга Олександра Воль-
фовича.

- обрати на посаду члена Наглядової ради Грiнберг Вікторію Олексан-
дрівну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
строком на 3 роки, особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 
– 0,649%; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: за-
ступник голови Наглядової ради, член Наглядової ради. Член Наглядової 
ради Гринберг В.О. є акціонером товариства.

На засіданні Наглядової ради ПрАТ «Промінь-1» від 15.03.2017р., Голо-
вою Наглядової ради Грінбергом О.В. призначено на посаду заступника 
голови Наглядової ради Грiнберг Вікторію Олександрівну.

- обрати на посаду члена Наглядової ради Склярук Любов Петрівну 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), стро-
ком на 3 роки, особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента; 
інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: пенсіонерка. 
Член Наглядової ради Склярук Л.П. є представником акціонера Грин-
берга О.В.

- обрати на посаду Ревізора Соромля Марію Миколаївну (фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 5 років, особа 
не володіє часткою в статутному капіталі емітента; інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх 5 років: пенсіонерка.

Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. директор_Максименко Н.Р.

   м.п. 15.03.2017р.

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ПРОМіНЬ-1»
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ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ГідРОМехаНіЗаЦія.»
(код за ЄДРПОУ: 04628646, місцезнаходження: 07301, Київська об-

ласть, м. Вишгород, Проммайданчик), надалі – Товариство, повідо-
мляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 19.04.2017 року о 12.00 год. за адресою: Київська область, 
м.  Вишгород, Проммайданчик, зал засідань. Дата складання пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
12.04.2017 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів 

акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської 

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

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2016 рік.

6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) 
за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства  
у 2016 р.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради.
8. Про обрання Наглядової ради.
9. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редак-

ції в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону 
України «Про акціонерні Товариства».

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 10.00 до 11.45 
за місцем та в день проведення зборів. З документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись з 9.00 до 
12.00 у робочі дні за адресою: Київська область, м. Вишгород, Проммай-
данчик (бухгалтерія), а в день проведення загальних зборів – також в місці 
їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 

ознайомлення акціонерів з документами – референт АТ «Гідромеханіза-
ція.» Урсол Яніна Володимирівна.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, представники акціонерів підтверджують свої повноважен-
ня у відповідності до чинного законодавства України. Телефон для довідок: 
(04596) 54164; 54871. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено ін-
формацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: 04628646.infosite.com.ua

Основні показники 
фінансово – господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 10797 7833
Основні засоби 1011 1252
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 127 76
Сумарна дебіторська заборгованість 1928 1044
Грошові кошти та їх еквіваленти 2290 448
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

- 599 -984

Власний капітал 583 583
Статутний капітал 978 978
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 9835 7256
Чистий прибуток (збиток) 385 -5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3914580 3 914 580
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)

78 75

Голова Правління аТ «Гідромеханізація.»  Ю.д. Колодзян

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ГідРОМехаНіЗаЦія.»

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «іНФуЗія»
(ЄДРПОУ 31287944, місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський 

проспект, 21-А) повідомляє про проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів «18» квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, Мос-
ковський пр-т, буд. 21-а (кабінет Президента Товариства). Час початку 
і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9:00 
до 11:30 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонери 
повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера; уповноважені особи 
– довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та документ, що 
посвідчує уповноважену особу. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах: «11» квітня 2017 року.

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

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

2. Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 

3. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської ді-
яльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту, балансу ПрАТ «Інфузія» за 2016 рік та 
основних напрямів діяльності на 2017 рік.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку затвердження розміру річ-
них дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Про вчинення значного правочину щодо отримання кредиту, переда-
чу нерухомого/рухомого майна, яке належить ПрАТ «Інфузія», в іпотеку/
заставу для забезпечення виконання кредитних зобов’язань, та про надан-
ня повноважень на укладання та підписання від імені ПрАТ «Інфузія» кре-
дитного договору та договорів, що забезпечуватимуть виконання кредит-
них зобов’язань ПрАТ «Інфузія».
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПраТ  «інфу-

зія» (тис. грн.)*

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 208298 161988

Основні засоби 101994 37350
Довгострокові фінансові інвестиції 958 133
Запаси 40987 36562
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

41131 31035

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

3380 2505

Нерозподілений прибуток -24783 -37374
Власний капітал -17674 -30266
Статутний капітал 5900 5900
Довгострокові зобов'язання 164520 154975
Поточні зобов'язання 61452 36366
Чистий прибуток (збиток) 12591 -14321
Середньорічна кількість акцій (шт.) 59000 59000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

294 232

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, в робочі дні за домовленістю з 11.00 до 16.00 за адресою: 
м. Київ, Московський пр-т, буд. 21-А, (бухгалтерія), а в день проведення 
Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами визначений Президент. Пропози-
ції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в письмовій фор-
мі за адресою: м. Київ, Московський пр-т, буд. 21-А, (бухгалтерія). +38 044 
490 93 75. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://infuzia.com

Президент ПраТ «інфузія»  В.і. Лимар

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«іНФуЗія»
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ПОВідОМЛеННя 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 21 квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин
за адресою: місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16, 2-й поверх, 

конференц-залу.
Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у річних Загаль-

них зборах акціонерів відбудеться:
Початок реєстрації - 10 год. 15 хв., закінчення реєстрації - 10 год. 45 хв. 

у день та за місцем проведення зборів – 
21 квітня 2017 року, місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16,  

2-й поверх, конференц-залу.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», - станом на 24 годину  
14 квітня 2017 року.

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «АПЕКС-БАНК».

2. Обрання Голови річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-
БАНК».

3. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-
БАНК».

4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності 
ПАТ  «АПЕКС-БАНК» у 2016 році й визначення основних напрямів діяль-
ності ПАТ «АПЕКС-БАНК» в 2017 році.

5. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «АПЕКС-БАНК» за 
2016 рік.

6. Затвердження висновку зовнішнього аудитора про результати пере-
вірки діяльності ПАТ «АПЕКС-БАНК» у 2016 році.

7. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «АПЕКС-БАНК» за 
2016 рік.

8. Затвердження звіту Ревізора про результати перевірки діяльності 
ПАТ «АПЕКС-БАНК» у 2016 році. 

9. Затвердження звіту й висновків Правління за результатами діяльнос-
ті ПАТ «АПЕКС-БАНК» у 2016 році. 

10. Затвердження звіту й висновків Спостережної ради за результатами 
діяльності ПАТ «АПЕКС-БАНК» у 2016 році. 

11. Затвердження Положення про Загальні збори ПАТ «АПЕКС-БАНК». 
12. Про внесення змін до положень ПАТ «АПЕКС-БАНК», Положення 

про Спостережну раду, Положення про Правління, Положення про Ревізій-
ну комісію (Ревізора), Кодексу корпоративного управління ПАТ «АПЕКС-
БАНК», шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на 
підписання нової редакції зазначених документів. 

13. Про припинення повноважень Голови та Членів Спостережної ради 
ПАТ «АПЕКС-БАНК». 

14. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «АПЕКС-БАНК» та за-
твердження умов цивільно-правових договорів із членами Спостережної 
ради ПАТ «АПЕКС-БАНК», встановлення розміру їх винагороди, визначен-
ня уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із чле-
нами Спостережної ради ПАТ «АПЕКС-БАНК». 

15. Про припинення повноважень Ревізора ПАТ «АПЕКС-БАНК».
16. Про обрання Ревізора ПАТ «АПЕКС-БАНК» та затвердження умов 

цивільно-правових договорів із ним, встановлення розміру його винагоро-
ди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових до-
говорів із Ревізором ПАТ «АПЕКС-БАНК». 

17. Попереднє схвалення вчинених ПАТ «АПЕКС-БАНК» у 2017 році 
значних правочинів, значних правочинів із заінтересованістю.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПаТ  «аПеКс-баНК»

(тис. грн)*

Найменування показника
Період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 210 940 639414
Основні засоби 1 484 2614
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 21 15
Сумарна дебіторська заборгованість 1 234 2980
Грошові кошти та їх еквіваленти 88 099 112395
Нерозподілений прибуток (321 995) (76321)
Власний капітал 21 399 130999
Статутний капітал 303 000 205000
Довгострокові зобов'язання 13 362 0
Поточні зобов'язання 110 667 508415
Чистий прибуток (збиток) (245 674) (87767)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 205,27 205
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) 129 137
*Показники можуть коригуватись згідно з рішенням Загальних зборів ак-

ціонерів за наслідками затвердження аудиторського висновку.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 

«Вiдомостях Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»  
№ 51(2556) від 16.03.2017.

Для участі у Загальних зборах запрошуються акціонери ПАТ «АПЕКС-
БАНК» або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіре-
ностями на право участі та голосування на загальних зборах, оформлени-
ми у відповідності до вимог чинного законодавства України. Акціонери або 
їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу, відповідно до законодавства України.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, здійснюється у Головному офісі ПАТ «АПЕКС-БАНК» 
за адресою: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16, 
2-й поверх, конференц-залу, з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до  
13-00 год., а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним 
вище місцем їх проведення.

Відповідальна особа з питань ознайомлення з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборах акці-
онерів, – виконуючий обов’язки Голови Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК» – 
Кабан Вiктор Васильович, контактна особа – Марченко Тетяна Федорівна, 
тел. (044) 224-61-84.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 

www.apeksbank.com.ua/uk/korporativnoe_upravlenie.html
Спостережна Рада ПАТ «АПЕКС-БАНК».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
виконуючий обов’язки Голови Правлiння ______ В.В.Кабан М. П. 

(підпис)М.П. (ініціали та прізвище керівника) 15.03.2017 

акціонерам

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «аПеКс-баНК»
місцезнаходження: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16

РічНа іНФОРМаЦія за 2016 рік емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОу, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ТОВаРисТВО З Об-
МеЖеНОЮ ВIдПОВIдаЛЬНIсТЮ «аРхIТеКТуРНО-
будIВеЛЬНий ЦеНТР «РеНесаНс», 31278400, Черкаська 
обл. 18002 м. Черкаси вул. Жужоми Сержанта, буд. 7, оф.6, (0472) 32-82-46. 
2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 15.03.2017 р. 3. адреса сторінки 
в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://www.abc-renesans.org.ua/?page_id=32. 4. Найменування, код за 
ЄдРПОу аудиторської фірми (П.і.б. аудитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Iмона-Аудит», 
23500277. 6. інформація про дивіденди: за результатами звітного та по-
переднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 39243.2 43837.6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 102.2 133.4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 2633.9 2769.4
Сумарна дебіторська заборгованість 12023.4 40855.4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.7 6.4
Власний капітал -1010.8 975.1
Статутний капітал 7012 7012
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8022.8 -6036.9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 37534.1 39718.5
Поточні зобов'язання і забезпечення 2719.9 3144
Чистий прибуток (збиток) -1985.9 38

Річна фінансова звітність ТОВ «АБЦ «Ренесанс» разом з аудиторським ви-
сновком розміщені на власній веб-сторінці http://www.abc-renesans.org.ua в Річ-
ній інформації емітента за 2016 рік.
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Повне найменування Товариства: приватне акціонерне товариство 
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат». Місцезнаходжен-
ня Товариства: 63209, Україна, Харківська область, Нововодолазький 
район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2. Код ЄДРПОУ То-
вариства: 30773938.

Приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-
збагачувальний комбінат» повідомляє про те, що 21 квітня 2017 року 
о 12 годині 00 хвилин відбудуться річні загальні збори приватного 
акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний 
комбінат» (далі - Товариство) за адресою: україна, харківська об-
ласть, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, 
будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 21 квітня 
2017 року за адресою: Україна, Харківська область, Нововодо-
лазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й 
поверх, кімната «Зал засідань». Час початку реєстрації акціонерів 
для участі у загальних зборах: 11 година 00 хвилин. Час закінчен-
ня реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 
30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 17 квітня 
2017  року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проек-

том порядку денного загальних зборів та проекти рішень:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту ревізора.
3. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товари-

ства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру 
річних дивідендів.

6. Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізо-
ра Товариства.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів.

8. Внесення змін до статуту Товариства. Визначення уповноваже-
них осіб для здійснення дій щодо державної реєстрації змін до статуту 
Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://ngok.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 
Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселів-
ка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кож-
ного понеділка, вівторка, середи, четверга та п’ятниці з 13 год. 00 хв. 
до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами: секретар.

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проек-
ту порядку денного загальних зборів: АТ «Новоселівський ГЗК, вул. 
Піщана, буд. № 2, село Новоселівка, Нововодолазький район, Харків-
ська область, Україна, 63209.
Основні показники фінансово-господарської діяльності приват-

ного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-
збагачувальний комбінат» (тис.грн.):

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 64418 58276
Основні засоби 12897 14474
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 16112 10727
Сумарна дебіторська заборгованість 9682 9392
Грошові кошти та їх еквіваленти 1595 4541
Нерозподілений прибуток 36555 32037
Власний капітал 58240 53728
Статутний капітал 21250 21250
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6178 4548
Чистий прибуток (збиток) 6218 8814
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) 

131 134

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 

ПРиВаТНОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа 
«НОВОсеЛіВсЬКий ГіРНичО-ЗбаГачуВаЛЬНий КОМбіНаТ» 

(далі - Товариство)

шановний акціонер!
ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ТеЛЬКОМ» 

(код ЄдРПОу: 05583489 місцезнаходження 03110, україна, м. Київ, 
вул. солом’янська, 3-б)

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів (далі- Збори) 
ПрАТ «ТЕЛЬКОМ» 

(далі – «Товариство») відбудуться
«21» квітня 2017 року, початок об 10.00

за адресою: 03110, україна, м. Київ, вул. солом’янська, 3-б, 2 поверх, 
кімната №210

Проект порядку денного:
1.Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2.Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на 

Зборах Товариства.
3.Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.
4.Затвердження регламенту Зборів Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів управління 

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

Товариства за 2016 рік.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства 2016 рік.
8. Визначення напрямків діяльності Товариства у 2017 році.
9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення діяльності То-
вариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Внесення та затвердження змін до положень Товариства:
• Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТЕЛЬКОМ».
• Про Наглядову раду ПрАТ «ТЕЛЬКОМ».
• Про Ревізійну комісію ПрАТ «ТЕЛЬКОМ».
• Про Одноосібний виконавчий орган (директора) ПрАТ «ТЕЛЬКОМ».
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного 

складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, визначення 
особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

13. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, визначення її кількіс-

ного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з ними, визначення особи, уповноваженої від 
імені Товариства на підписання даних договорів.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах Товариства:– «14» квітня 2017 року.

Реєстрація учасників чергових Загальних зборах акціонерів Товариства 
відбудеться з 09.00 до 09.55 за місцем проведення Зборів Товариства.

Для реєстрації та участі у Зборів Товариства акціонери повинні мати при 
собі:

• документ, що посвідчує особу (паспорт);
• для уповноважених осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та 

довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
telkom.pat.ua - адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-

мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного.

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ТеЛЬКОМ» 
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шановний акціонер!
ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «біЛОЦеРКіВ-

сЬКий ЗаВОд ЗаЛіЗОбеТОННих КОНсТРуКЦій» 
(надалі – «Товариство»)інформує про проведення річних загальних 

зборів акціонерів (надалі – «Збори»)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 

19 квітня 2017 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.Дата та час 
відкриття (проведення) Зборів: 19 квітня 2017 року о 12-00 годині.Місце реє-
страції акціонерів та проведення Зборів: 09113 Київська область, м. біла 
Церква, вул. січневого прориву 39, актовий зал адміністративного при-
міщення.Місцезнаходження Товариства: 09113 Київська область, м. Біла 
Церква, вул. Січневого прориву, 39.Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення Зборів 12 квітня 2017 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 28 лютого 2017р., 

а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для 
голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних 
зборах акціонерів 19 квітня 2017р.».

3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для го-
лосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних збо-
рах акціонерів.

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-
ства.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 
2016 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
за 2016 рік.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
за 2016 рік.

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товари-

ства на 2017 рік.
11. Про прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших 

правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попере-
днє схвалення значних та інших правочинів.

12. Про прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із за-
інтересованістю.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 
у новій редакції.

14. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

15. Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод за-
лізобетонних конструкцій», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного 
товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Ре-
візійну комісію Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод 
залізобетонних конструкцій», «Про Правління Публічного акціонерного то-
вариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», Кодексу 
корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Білоцер-
ківський завод залізобетонних конструкцій».

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.

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

20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 2016 
рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 42618,0 30779,0
Основні засоби 10999,0 9339,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 9399,0 11297,0
Сумарна дебіторська заборгованість 4606,0 5329,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 17102,0 4448,0
Нерозподілений прибуток 35780,0 22324,0
Власний капітал 37599,0 24143,0
Статутний капітал 1486,0 1486,0
Довгострокові зобов'язання 251,0 275,0
Поточні зобов'язання 4768,0 6361,0
Чистий прибуток (збиток) 13456,0 6546,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5942720 5942720
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 61 100

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, на-
правивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 09113, Київська об-
ласть, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву 39, актовий зал адміністра-
тивного приміщення кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за ви-
ключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день проведення 
Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства Хромова 
Г.С. Документи в електронній формі надаються безоплатно, а у письмовій 
формі – на платній основі і відповідно до умов затверджених Наглядовою 
радою Товариства.

для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:-документ, що по-
свідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);-довіреність на 
право участі у Зборах, або інший документ, що підтверджує повноваження 
(для представників юридичних та фізичних осіб).Телефони для довідок: 
(04563) 4-05-95.

Шановні акціонери! 
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депози-

тарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на 
загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 12 квітня 2017р. 
(дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування 
рахунку в цінних паперах.

Наглядова Рада ПаТ «білоцерківський завод ЗбК»

Пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів 
Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до дати 
проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової 
ради, Ревізійної комісії не пізніше ніж за 7 (сім) до дати проведення Зборів 
Товариства за адресою: 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 3-Б 

Акціонери можуть, звернувшись попередньо письмово на адресу Това-
риства, ознайомитись з матеріалами та документами необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 
03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 3-Б 

- до дати проведення Зборів Товариства – у робочі дні, робочий час, при-
ймальна, відповідальна особа Директор Бікеєв Сергій Михайлович.;

-у день проведення Зборів Товариства – за місцем їх проведення.
Телефон для довідок: (044)248-10-88

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

Товариства: (тис.грн.)

Найменування показника
Звітний 
період

(2016 рік)

Попередній 
період

(2015 рік)
Усього активів 3144,5 2287,7

Основні засоби 2755,6 1502,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 71,0 66,5
Сумарна дебіторська заборгованість 278,0 41,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,9 6,1
Нерозподілений прибуток 17,1 47,7
Власний капітал 209,5 192,4
Статутний капітал 1020,5 1020,5
Довгострокові зобов’язання 22,9 11,4
Поточні зобов’язання та забезпечення 1891,6 126,5
Чистий прибуток ( збиток ) 17,1 47,7
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 102054 102054
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)

10 11

Наглядова рада Товариства
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шаНОВНі аКЦіОНеРи!
ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «чеРКаси-

аВТО», ідентифікаційний код – 05390402 (надалі – Товариство), місцезна-
ходження якого: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, село 
Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4, повідомляє про скликання річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товари-
ства від 02.03.2017 року, призначених на 19.04.2017 року о 13:00 годині за 
адресою: україна, 19632, черкаська область, черкаський район, село сте-
панки, смілянське шосе, 8 км, будинок 4, кімната № 7, з наступним проектом 
порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів То-

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

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

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-
ності Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-
ками діяльності Товариства у 2016 році.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 20433 14607

Основні засоби 8442 8569
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4988 3435
Сумарна дебіторська заборгованість 4130 1710
Грошові кошти та їх еквіваленти 2122 727
Нерозподілений прибуток 7953 7394
Власний капітал 11502 10943
Статутний капітал 3516 3516
Довгострокові зобов'язання 669 761
Поточні зобов'язання 8100 2817
Чистий прибуток (збиток) 559 (341)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 703245 703245
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 54 66

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 
12:00 год.; закінчення реєстрації - о 12:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 12.04.2017 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) 

та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену 
згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що 
посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал 
виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноважен-
ня керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з яки-
ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів 
акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезна-
ходження Товариства: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, 
село Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4, кімната № 7, до дати скли-
кання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 
16:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 
Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, село Степанки, Смі-
лянське шосе, 8 км, будинок 4, кімната № 7. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
Дирда Володимир Олександрович. Контактна особа – Вишемірська Юлія Бро-
ніславівна. Довідки за телефоном: (0472) 55-99-59.

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  В.О. дирда

дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів то-
вариства відбудуться 25 квітня 2017 року за адресою місцезнахо-
дження товариства: 82100, україна, Львівська обл., м. Старий Самбір, 
вул..Промислова, ,буд.1 

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах акціонерів: станом на 24 годину 19 квітня 2017 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність То-

вариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

ками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік, за-

твердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків). 
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
7. Прийняття рішення про зміну типу, з публічного на приватне, та на-

йменування Товариства.
8. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції.
9. Переобрання директора.
10. Обрання нового – персонального складу Наглядової ради Товари-

ства.

11. Про переобрання Ревізора Товариства
12. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом одного року та про вчинення пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня про-
ведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Початок реєстрації учасників зборів о 09 год. 30 хв., закінчення ре-
єстрації о 10 год. 50 хв. Початок зборів о 11 год. 00 хв. 

Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним 
законодавством. З інформацією та проектами рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному 
веб-сайту товариства за адресою: http://sslyonokombinat.bfg.lviv.ua/ Ак-
ціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за 
адресою проведення зборів з понеділка по п’ятницю, за місцезнахо-
дженням Товариства, з 9.00 до 16-00 год. в приймальні Дирекції Товари-
ства. Контактна особа –бухгалтер Теличко Марія Степанівна. Довідки за 
тел. (03238) 21848. 

Основні показники 
фінансово господарської діяльності

Найменування показника
період

Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 2121 2051
Основні засоби 1450 1584

шановні акціонери 

ПаТ «ЛЬОНОКОМбіНаТ «сТаРОсаМбіРсЬКий»
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шаНОВНі аКЦіОНеРи!

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«хМеЛЬНиччиНа-аВТО», ідентифікаційний код – 
03112917 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 29015, 
м. Хмельницький, Проспект Миру, 102 повідомляє про скликання річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради То-
вариства від 02.03.2017 року, призначених на 19.04.2017 року о 13:00 го-
дині за адресою: україна, 29015, м. хмельницький, Проспект Миру, 102, 
каб. 1, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що ви-
носяться на голосування):

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів То-

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

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

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-
ності Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-
ками діяльності Товариства у 2016 році.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 67 905 69 677

Основні засоби 50 029 50 166
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 715 4 122
Сумарна дебіторська заборгованість 2 792 5 093
Грошові кошти та їх еквіваленти 872 927
Нерозподілений прибуток 47 380 46 405
Власний капітал 62 750 61 775
Статутний капітал 14 845 14 845
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 5 089 7 851
Чистий прибуток (збиток) 975 (1 269)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 484 467 1 484 467
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) 131 139

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 
12:00 год.; закінчення реєстрації - о 12:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 12.04.2017 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас-

порт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, 
оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб 
– документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на 
посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціоне-
ра – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 29015, м. Хмельницький, Про-
спект Миру, 102, каб. 1, до дати скликання (проведення) річних зборів в 
робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення 
річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 29015, м. Хмель-
ницький, проспект Миру, 102. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Підмур-
няк Олексій Васильович. Контактна особа – Каплінська Анастасія Микола-
ївна. Довідки за телефоном: (067)55-08-737.

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Підмурняк Олексій Васильович

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 377 286
Сумарна дебіторська заборгованість 86 11
Грошові кошти та їх еквіваленти 208 170
Нерозподілений прибуток -2160 -2126
Власний капітал 2011 2045
Статутний капітал 825 825
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 110 6
Чистий прибуток (збиток) -34 -18

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3299600 3299600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

6 6

дирекція ПаТ «Льонокомбінат «старосамбірський»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПубЛічНе аКЦіОНеРНе 

ТОВаРисТВО «ЖиТОМиРаГРОТехНіКа». 
2. Код за ЄДРПОУ 03563206.
3.Місцезнаходження 10001, м. Житомир Київське шосе, буд.19.
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 428072, 427758.
5. Електронна поштова адреса ztagrotehnіka@emzvіt.com.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ztagrotehnіka.ho.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким 

належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
іі. Текст повідомлення

Згідно отриманої Емітентом 14 березня 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 

1615020 штук простих іменних акцій, або 82.044 % від загальної кількості 
акцій (98.067 % від загальної кількості голосуючих акцій), відбулося змен-
шення кількості голосуючих акцій на 1248208 штук простих іменних акцій, 
та складає 366812 штук простих іменних акцій, або 18.634 % від загальної 
кількості акцій (22,181 % від загальної кількості голосуючих акцій). Дата об-
ліку – 03.03.2017 р. Згідно отриманої Емітентом 14 березня 2017 року ін-
формації 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 не володіла простими іменними акціями Товариства (0% вiд 
загальної кiлькостi акцiй та 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй), 
відбулося збільшення кількості голосуючих акцій на 1280000 штук простих 
іменних акцій, та складає 1280000 штук простих іменних акцій, або 
65,025  % від загальної кількості акцій (77,401 % від загальної кількості го-
лосуючих акцій). Дата обліку – 03.03.2017 р.

ііі. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Директор Панов Володимир Олександро-
вич 14 березня 2017 року.
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ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «Не-
РухОМісТЬ сТОЛиЦі» (код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнахо-
дження: 03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківсько-
го,  буд.45) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – Збори).

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2017 року. 
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 година 00 хвилин.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, 

вул.  Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.201.
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі 

в Зборах: 14 година 15 хвилин.
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Зборах: 14 година 45 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», 

які мають право на участь у Загальних зборах, визначається станом на  
24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на  
24 годину 17 квітня 2017 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.
therealestateofcapital.com.ua

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2016 році. 
9. Про зміну типу Товариства.
10. Про зміну найменування Товариства.
11. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. 
12. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію 

нової редакції Статуту.
13. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом ви-

кладення їх у новій редакції.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
16. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладати-

муться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

17. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які уклада-

тимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами 
Ревізійної комісії Товариства.

20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

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, остаточ-
ний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше 
ніж за 10 днів до дня проведення Зборів, в порядку визначеному Законом 
України «Про акціонерні товариства». 

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, пред-
ставникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт. 
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 
45, оф. 201 кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення 
Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Член Наглядової ради Савкін І.В.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 рік 

(тис.грн.)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 95558 112468
Основні засоби 2676 2515
Довгострокові фінансові інвестиції 975 975
Запаси 16325 2488
Сумарна дебіторська заборгованість 11625 5363
Грошові кошти та їх еквіваленти 1219 2296
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (247465) (252017)
Власний капітал (220284) (224836)
Статутний капітал 25759 25759
Довгострокові зобов’язання 310260 258018
Поточні зобов’язання 4965 78617
Чистий прибуток (збиток) 4366 (108581)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 103037100 103037100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 67 67
*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 

висновком, буде надана на Загальних зборах. 
Генеральний директор  Князєв і.Є.

інформація про зміни у склад посадових осіб 

ПаТ «дРОГОбиЦЬКий аГРОТехсеРВIс»
Код за ЄдРПОу 03752798, місцезнаходження: 82100, Львiвська обл., 

м.дрогобич, вул.стрийська, 266
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Дрогобицький 

Агротехсервiс» (Протокол № 5 вiд 09.03.2017 року), відбудись зміни у скла-
ді посадових осіб Товариства:

- звiльнено з посади Директора Фiдика Iвана Григоровича (Паспорт КВ 
639516, вид. 16.05.2001р.,Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львiвськiй 
обл. Володiє акцiями Товариства, що становить 30,833% статутного 
капiталу.

- звiльнено з посади посади голови Наглядової Ради Куцiя Дмитра Ва-
сильовича , (паспорт МЕ 511515 виданий 03.08.2004, Дрогобицьким МРВ 
УМВС України у Львiвськiй обл. ). Володiє акцiями Товариства, що стано-
вить 0,167% статутного капiталу

Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини.

- звiльнено з посади Члена Наглядової Ради Андрiєнко Галину 
Теодозiївну, (паспорт КА 571896, виданий 16.10.1997р. Дрогобицьким МРВ 
УМВС України у Львiвськiй обл. ).Володiє акцiями Товариства, що стано-
вить 0,167% статутного капiталу

- звiльнено з посади Члена Наглядової Ради Фiдика Романа Володими-
рович (Паспорт КА 875341, вид. 02.07.1998р.,Дрогобицьким МРВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. Володiє акцiями Товариства, що становить 
23,667% статутного капiталу.

- звiльнено з посади Ревiзора Теплого Миколу Iвановича (паспорт 
I-СГ 639212, виданий 20.05.1976р. Дрогобицьким РВВС у 
Львiвськiй  обл.).Володiє акцiями Товариства, що становить 0,167% ста-
тутного капiталу

- обрано на посаду Голови Наглядової Ради ФiдикаIвана Григоровича 
(Паспорт КВ 639516, вид. 16.05.2001р.,Дрогобицьким МРВ УМВС України у 
Львiвськiй обл. Володiє акцiями Товариства, що становить 30,833% статут-
ного капiталу.

- обрано на посаду Члена Наглядової Ради Андрiєнко Галину Теодозiївну, 
(паспорт КА 571896, виданий 16.10.1997р. Дрогобицьким МРВ УМВС Укра-
їни у Львiвськiй обл. ).Володiє акцiями Товариства, що становить 0,167% 
статутного капiталу

- обрано на посаду Директора товариства Фiдика Романа Володимиро-
вич (Паспорт КА 875341, вид. 02.07.1998р.,Дрогобицьким МРВ УМВС Укра-
їни у Львiвськiй обл. Володiє акцiями Товариства, що становить 23,667% 
статутного капiталу.

- обрано на посаду Члена Наглядової Ради Фiдик Наталiю Ярославiвну 
(КА 437422,виданий30.05.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у 
Львiвськiй обл..) Володiєакцiями Товариства, що становить 0,167% статут-
ного капiталу

- обрано на посаду Ревiзора Магур Лесю Володимирiвну, (паспорт КВ 
155977, виданий 29.03.1982, Дрогобицьким РВВС у Львiвськiйобл). Володiє 
акцiями Товариства, що становить 4,833% статутного капiталу

Звільнені та признаені посадові особи Товариства не мають непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

ПаТ «дрогобицький агротехсервiс»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «МуЛЬТі-
ПЛеКс-хОЛдиНГ» (код за ЄДРПОУ 32850366, місцезнаходження: 
01021, Україна, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28) повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори).

Дата проведення Загальних зборів: 20 квітня 2017 року.
Час відкриття (проведення) Зборів: 11 година 00 хвилин.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01021, м. Київ, 

вул.  інститутська, буд. 28, оф. 1.
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі 

в Зборах: 10 година 15 хвилин.
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Зборах: 10 година 45 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ», 

які мають право на участь у Загальних зборах, визначається станом на  
24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на  
24 годину 14 квітня 2017 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
www.pjcmultiplexholding.com.ua

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2016 році. 
9. Про зміну типу Товариства.
10. Про зміну найменування Товариства.
11. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. 
12. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію 

нової редакції Статуту.
13. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом ви-

кладення їх у новій редакції.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
16. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які уклада-

тимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради.

17. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

18. Про обрання Ревізора Товариства.
19. Про затвердження цивільного правового договору, який укладати-

меться с Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

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, остаточ-
ний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше 
ніж за 10 днів до дня проведення Зборів, в порядку визначеному Законом 
України «Про акціонерні товариства».

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, 
представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та 
паспорт. Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства за адресою: 01021, Україна, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28, 
оф. 1 кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення 
Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Това-
риства.

Телефон для довідок: (044) 585-25-73.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 рік 

(тис.грн.)*

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 566 249 301 298
Основні засоби 387 253 223 238
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 12 024 6 467
Сумарна дебіторська заборгованість 109 026 66 106
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 770 3 684
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (83 281) (64 638)
Власний капітал 2 719 21 362
Статутний капітал 86 000 86 000
Довгострокові зобов’язання 382 660 193 008
Поточні зобов’язання 180 870 86 928
Чистий прибуток (збиток) (17 969) (34 970)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 86 000 000 86 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

981 312

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

Генеральний директор  янакаєва і.М. 

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «сТРахОВе 
ТОВаРисТВО «сТРОйПОЛіс» (код ЄДРПОУ 25401697) повідо-
мляє, що 22 квітня 2017 року о 13-00 відбудуться чергові Загальні збори акці-
онерів за адресою: м. Київ, вул. Василя сурикова, 3-а, 3 поверх.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених осіб з 12-30 до 12-55.
Порядок денний:

1. Звіт Голови Правління про результати діяльності у 2016 році та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради.
5. Розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження плану роботи, основних напрямків діяльності та ко-

шторису витрат Товариства на 2017 р.
7. Зміна місцезнаходження Товариства.
8. Затвердження нової редакції Статуту у зв’язку зі зміною місцезнахо-

дження Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного 

акціонерного товариства «страхове товариство «стройполіс» за 
2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 183 620 253748

Основні засоби 5 341 5134
Довгострокові фінансові інвестиції 88 281 239032
Запаси 49 43
Сумарна дебіторська 
заборгованість

76 071 782

Грошові кошти та їх еквіваленти 7 895 4280
Нерозподілений прибуток 163 (-74553)
Власний капітал 168 544 242842
Статутний капітал 65 310 65310
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4 708 529
Чистий прибуток (збиток) (-75 419) (-134954)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 155500 155500
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

24 27

Інформація розміщена на власному сайті Товариства за адресою: www.
stroypolicy.com.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами за адресою: м. Київ, 
вул. Василя Сурикова, 3-А, 3 поверх в робочі дні з 9-00 до 18-00. Довідки за 
тел.: (044) 206-13-90, 206-13-91.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «КиЇВ-
сЬКий НауКОВО-дОсЛідНий Та ПРОеКТНО-
КОНсТРуКТОРсЬКий іНсТиТуТ «еНеРГОПРОеКТ» 
повідомляє про підсумки голосування на позачергових загальних 
зборах акціонерів, які відбулись 02 березня 2017 року

Голосування з питань порядку денного зборів бюлетенями.
1. Обрання лічильної комісії.
Результати голосування:

ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМА-
ЛИСЬ

НЕ 
ГОЛОСУВА-

ЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість осіб 11 0 0 0 0
Кількість 
голосів

3 621 
200

0 0 0 0

Частка, % 100 0 0 0 0

Прийнято рішення: Лічильна комісія у складі: голова комісії – Семе-
нюк М.Д., члени комісії – Байбузенко Г.А., Ковальчук Є.П. – обрана одно-
голосно.

2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради.

Результати голосування:
ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМА-

ЛИСЬ
НЕ 

ГОЛОСУВА-
ЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість осіб 11 0 0 0 0
Кількість 
голосів

3 621 
200

0 0 0 0

Частка, % 100 0 0 0 0

Прийнято рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради 
Товариства у складі: Генералова В.М., Сівка В.А., Кравченка В.Г., Жмай-
ло Н.О., Урюпіної В.М., Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України (в особі Кульчицької С.В., Єрмака С.В.).

3. Обрання членів наглядової ради.
Результати голосування:

№ 
з /п

Кандидат у члени наглядової ради Кількість 
голосів

1 Жмайло Наталія Олегівна, представник акціонера 
Антосен Венчурс Лтд.

4 468 973

2 Кравченко Віктор Григорович, представник акціонера ПП 
ТВФ «Влад»

2 097 037

3 Попов Дмитро Сергійович, представник акціонера Фонду 
державного майна України

4 468 980

4 Сівко Віктор Аркадійович, представник акціонера ПП ТВФ 
«Влад»

3 547 846

5 Урюпіна Вікторія Миколаївна, представник акціонера 
Антосен Венчурс Лтд.

4 468 972

6 Фоменко Олександр Леонідович, представник акціонера 
Пілявського Р.М.

1 827 613

7 Харіна Наталія Миколаївна, представник акціонера 
Фонду державного майна України

4 468 979

Прийнято рішення: Обрати наглядову раду Товариства у складі:
1 Жмайло Наталія Олегівна;
2 Кравченко Віктор Григорович;
3 Попов Дмитро Сергійович;
4 Сівко Віктор Аркадійович;
5 Урюпіна Вікторія Миколаївна;
6 Фоменко Олександр Леонідович;
7 Харіна Наталія Миколаївна.

4. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

Результати голосування:
ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМА-

ЛИСЬ
НЕ 

ГОЛОСУВА-
ЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість осіб 11 0 0 0 0
Кількість 
голосів

3 621 
200

0 0 0 0

Частка, % 100 0 0 0 0

Прийнято рішення: Умови цивільно-правових договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства – за-
тверджено.

5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (конт-
рактів) з членами наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМА-
ЛИСЬ

НЕ 
ГОЛОСУВА-

ЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість осіб 11 0 0 0 0
Кількість 
голосів

3 621 
200

0 0 0 0

Частка, % 100 0 0 0 0

Прийнято рішення: Уповноважити голову правління на підписання до-
говорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 
комісії Товариства.

Результати голосування:
ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМА-

ЛИСЬ
НЕ 

ГОЛОСУВА-
ЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість осіб 11 0 0 0 0
Кількість 
голосів

3 621 
200

0 0 0 0

Частка, % 100 0 0 0 0

Прийнято рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії 
Товариства в складі: Толмачева А.В., Самаріної Н.В., Міністерства енерге-
тики та вугільної промисловості України (в особі Угрюмової С.С.).

7. Обрання членів ревізійної комісії.
Результати голосування:

№
з/п

Кандидат у члени ревізійної комісії Кіль-
кість 

голосів
1 Новік Ірина Володимирівна, представник акціонера 

Коцюбняк С.В.
2 818 
011

2 Перевознікова Ганна Олександрівна, представник 
акціонера Пілявського Р.М.

3 080 
058

3 Фонд державного майна України, юридична особа – акціо-
нер

4 965 
531

Прийнято рішення: Обрати ревізійну комісію Товариства у складі:
1 Новік Ірина Володимирівна;
2 Перевознікова Ганна Олександрівна;
3 Фонд державного майна України.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління 
Товариства.

Результати голосування:
ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМА-

ЛИСЬ
НЕ 

ГОЛОСУВА-
ЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість осіб 11 0 0 0 0
Кількість 
голосів

3 621 
200

0 0 0 0

Частка, % 100 0 0 0 0

Прийнято рішення: Припинити достроково повноваження голови прав-
ління Товариства Малахова Юрія Володимировича.

9. Обрання голови правління.
Результати голосування:

ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМА-
ЛИСЬ

НЕ 
ГОЛОСУВА-

ЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість осіб 11 0 0 0 0
Кількість 
голосів

3 621 
200

0 0 0 0

Частка, % 100 0 0 0 0

Прийнято рішення: Обрати Малахова Юрія Володимировича головою 
правління Товариства.

10. Відкликання лічильної комісії.
Результати голосування:

ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМА-
ЛИСЬ

НЕ 
ГОЛОСУВА-

ЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість осіб 11 0 0 0 0
Кількість 
голосів

3 621 
200

0 0 0 0

Частка, % 100 0 0 0 0

Прийнято рішення: Відкликати лічильну комісію у повному складі.
Правління ПАТ КІЕП
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Повідомлення для публікації в газеті
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 

ПубЛічНОГО аКЦіОНеРНОГО 
ТОВаРисТВа «біО Мед сКЛО» 

(надалі – «Товариство»)
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло», 

місцезнаходження якого: Україна, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, 
на підставі протоколу Наглядової ради № 10 від 15 лютого 2017 року, пові-
домляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо мед 
скло».

Дата проведення річних загальних зборів - 20 квітня 2017 року.
Час проведення річних загальних зборів - 12:00 год.
Місце проведення річних загальних зборів - м. Житомир, вул. Промис-

лова, буд. 26, ПаТ «біо мед скло» (зала №2).
Час початку реєстрації акціонерів та їх представників, які мають право 

на участь у річних загальних зборах, проводитиметься з 10:45 год. (за 
адресою проведення річних загальних зборів).

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників об 11:45 год. 
(за адресом проведення річних загальних зборів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 13 квітня 2017 року (станом на 24:00). 

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

1. Про обрання лічильної комісії Товариства. Прийняття рішення про 
припинення їх повноважень. 

2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів акціоне-
рів. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання з питань порядку денного.

3. Про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів Товари-
ства.

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

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

6. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Правління. 

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл збитків Товариства за підсумками 2016 року.
9. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найме-

нування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Біо мед скло»» на 
«Приватне акціонерне товариство «Біо мед скло»».

10. Про припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «Біо 
мед скло».

11. Про обрання членів правління ПрАТ «Біо мед скло».
12. Про обрання Голови правління ПрАТ «Біо мед скло».
13. Про обрання заступника Голови правління ПрАТ «Біо мед скло».
14. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Біо мед 

скло».
15. Про обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Біо мед скло».
16. Про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії 

ПАТ  «Біо мед скло».
17. Про обрання Голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед 

скло».
18. Про підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посадах 

Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та 
членів Ревізійної комісії Товариства після державної реєстрації нової ре-
дакції Статуту Товариства.

19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з головою і членами Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло», вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з Головою і членами Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло», вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

21. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 
в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції та упо-
вноваження осіб на підписання та проведення реєстрації нової редакції 
Статуту ПрАТ «Біо мед скло». 

22. Про затвердження: «Положення про Загальні збори ПрАТ «Біо мед 
скло»», «Положення про інформаційну політику ПрАТ «Біо мед скло»», 
«Положення про Наглядову раду ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про 
Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Вико-
навчий орган – Правління ПрАТ «Біо мед скло»» та «Кодексу корпоратив-
ного управління ПрАТ «Біо мед скло»» в новій редакції. Уповноваження 
осіб на підписання цих положень.

23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може 
бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вар-

тості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства 
за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 20 квітня 2017 
року по 19 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів 
та їх граничної сукупної вартості.

24. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може 
бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товари-
ства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які мо-
жуть вчинятись Товариством у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 
2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості.

25. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голо-
сували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу 
Товариства з публічного на приватне та/або прийняття рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шення щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного: 
www.biomedsklo.com.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів до дати проведення річних загальних зборів, Товариство надає акці-
онерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного річних загальних зборів у приміщенні 
ПАТ  «Біо мед скло» за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, 
зала № 1, щоденно (крім суботи та неділі) з 9:00 год. до 16:00 год. (обідня 
перерва з 12:30 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних загальних 
зборів - у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок озна-
йомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління - 
Жарков Людвиг Анатолійович.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних 
загальних зборів звертатись до начальника ГВ ПАТ «Біо мед скло» Куликів-
ської Н.П. за тел. (044) 498-65-03 (02) або за адресою: м. Житомир, вул. 
Промислова, буд. 26, кабінет корпоративного секретаря.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт 
та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Звертаємо увагу акціонерів, що всі власники цінних паперів ПАТ «Біо 
мед скло» зобов’язані були звернутися до обраною емітентом депозитар-
ної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на 
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів не уклав договір про обслуговування 
рахунка в цінних паперах, щодо такого власника виникають обмеження: 
його цінні папери не враховуються при визначенні кворуму та при голосу-
ванні в органах емітента.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з 
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах.

Адреса депозитарної установи для укладання договору про обслуго-
вування рахунку в цінних паперах для акціонерів ПАТ «Біо мед скло» - 
м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, ТОВ «Фондова компанія «Фаворит», тел.: 
044-458-05-45.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 
2016 рік

Попере-
дній 

2015рік
Усього активів 395855 265935
Основні засоби 279165 186990
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 19913 21810
Сумарна дебіторська заборгованість 89532 48289
Грошові кошти та їх еквіваленти 6855 8481
Нерозподілений прибуток -168133 -166424
Власний капітал 98353 10071
Статутний капітал 96431 96431
Довгострокові зобов’язання 214377 20533
Поточні зобов’язання 83126 235331
Чистий прибуток (збиток) -2901 -60577
Середньорічна кількість акцій (шт.) 964314360 964314360
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

163 135

Наглядова рада ПаТ «біо мед скло»
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ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ПОЛТаВ-
сЬКий МОНТаЖНО-ЗаГОТіВеЛЬНий ЗаВОд», місцезна-
ходження: 36009, м.Полтава, вул.Зіньківська, 52, повідомляє про проведення 
чергових зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року об 11:00 за 
адресою: 36009, м.Полтава, вул.Зіньківська, 52, в адмінприміщенні меха-
нічного цеху, іі-поверх, актова зала. Реєстрація проводиться з 10:30 до 10:50 
год. 20 квітня 2017 року за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та надання їй повноважень щодо засвід-

чення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голо-
сування Загальних зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування та бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних 
Загальних зборах акціонерів.

3. Обрання голови і секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів 

акціонерів.
5. Розгляд звітів Директора, наглядової ради і ревізора про результати 

фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р. та прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження річної фінансової звіт-
ності та порядку покриття збитку.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та 
затвердження Статуту в новій редакції.

7. Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову 
раду, Ревізора, Виконавчий орган.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень Ревізора.
11. Обрання Ревізора Товариства.

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 3417,1 3345,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3108,4 3004,6
Довгострокові фінансові інвестиції 14,0 14,0
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 287,9 316,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,8 10,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1230,1) (654,1)
Власний капітал 601,2 1177,2
Статутний капітал 34,0 34,0
Довгострокові зобов’язання 800,0 -
Поточні зобов’язання 2015,9 2168,3
Чистий прибуток (збиток) (576) (247,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3400 3400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 7

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матері-
алами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 
36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Зіньківська, 52, у Директора Това-
риства Фоміної Н.П. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день прове-
дення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.: (0532) 611-862.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах – 13.04.2017 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денно-
го – http:// 13936000.smida.gov.ua.

шановний акціонере!
ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ПеРе-

суВНа МехаНіЗОВаНа КОЛОНа - 508», код за ЄДРПОУ 
01354289 (надалі – Товариство), повідомляє Вас про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «24» квітня 2017 р.  
о 15 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., м. бориспіль, вул. Привок-
зальна, 76-а у кімнаті № 1, 3-й поверх. 

Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, 

а саме: обрання робочих органів річних Загальних зборів Товариства (лі-
чильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів).

2. Звіт Голови правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2016 рік. 
7. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повно-
важень на укладення таких угод.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПраТ «ПМК - 508» (тис. грн.)

Найменування показника

період
Попере-

дній
2015 рік

Звітній 
2016 рік

Всього активів 17096 19984
Основні засоби 3711 4069
Довгострокові фінансові інвестиції 5 5
Запаси 6938 8796
Сумарна дебіторська заборгованість 3530 5189
Грошові кошти та їх еквіваленти 2133 682
Нерозподілений прибуток 849 919
Власний капітал 1557 1630
Статутний капітал 596 596
Довгострокові зобов’язання 576 -
Поточні зобов’язання 14963 18354
Чистий прибуток (збиток) 41 73
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2384000 2384000
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) 72 87

Реєстрація акціонерів відбудеться з 14 год. 15 хв. до 14 год. 45 хв., на 
підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складе-
ного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 
18.04.2017 р.

Для реєстрації та участі у зборах при собі мати:
- для фізичної особи – паспорт або документ, що посвідчує особу; 
- для уповноважених представників акціонерів – паспорт або документ, 

що посвідчує особу, та довіреність на передачу їм права участі у Загальних 
зборах акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством України.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за міс-
цезнаходженням Товариства: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привок-
зальна, 76-А у кімнаті №1, 3-й поверх. Особа, відповідальна за ознайом-
лення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного 
скликаних Загальних зборів – Поліцина Юлія Миколаївна, головний бух-
галтер, телефон для довідок: (04595) 7-14-40.

Голова правління  В.і. Крилач

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство "Артемiвський 
завод "Буддеталь", 05465519, 84500 Донецька 
область Бахмутський (Артемiвський) мiсто Бах-
мут (Артемiвськ) Трудова,20, 0627448460

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

15.03.2017

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

www.azbd.pat.ua

ПРиВаТНе аКЦIОНеРНе ТОВаРисТВО “аРТеМIВсЬКий ЗаВОд “буддеТаЛЬ”

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

Додати до оголошення про скликання Загальних зборів  
ПРаТ «хЛібОРОб», опублікованого у газеті «Відомості 
НКЦПФР» від 06.03.2017 №44(2546), текст: Адреса власного веб-

сайту, на якому розміщенна інформація з проектом рішень, щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://30742236.smida.gov.ua
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Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприєм-
ство» (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, 
с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє, що річ-
ні загальні збори товариства відбудуться 18 квітня 2017 року о 14 год. 
00  хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПаТ «балтське хПП», 
вул. Залізнична, буд. 34, с. білине, балтський р-н, Одеська обл., 66161, 
україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде прове-
дена з 13 год. 00 хв. по 13 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою 
проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2016 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного 

товариства на приватне акціонерне товариство. Про зміну повного та ско-
роченого найменування товариства.

6. Затвердження змін до статуту товариства шляхом викладення стату-
ту у новій редакції.

7. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради, встновлення розміру винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договрів з членами наглядвої 
ради.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 
комісії.

12. Обрання членів ревізійної комісії.
Адреса власного веб-сайту: balta-hpp.com.ua, на якому розміщено ін-

формацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного.

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

Період
Звітний попередній

Усього активів 40 902 32 040
Основні засоби 8 643 6 725
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 445 578
Сумарна дебіторська заборгованість 23 323 21 603
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 471 2 600
Нерозподілений прибуток (непокритий 
прибуток)

37 053 28 509

Власний капітал 40 170 31 626
Статутний капітал 3 117 3 117
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 377 285
Поточні зобов'язання і 
забезпечення

355 129

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,69 -0,17

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

0,69 -0,17

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

12 467 000 12 467 000

Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних 
зборів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал 
засідань №1 ПАТ «Балтське ХПП», вул. Залізнична, буд. 34, с. Білине, 
Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна. Відповідальна особа за на-
дання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під 
час підготовки до загальних зборів акціонерів – директор Самолюк Сергій 
Іванович.

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО
«баЛТсЬКе хЛібОПРийМаЛЬНе ПідПРиЄМсТВО» 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬ-

СЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 00191721, (на-
далі − Товариство) інформує про проведення чергових загальних збо-
рів Товариства (надалі − Збори), що відбудуться 25 квітня 2017 року 
о 12:00 год. Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товари-
ства 85721, донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирів-
ка, вул. Заводська, буд. 1, у приміщенні актової зали, 1 поверх.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведен-
ня з 9:00 год. до 11:45 год. за місцем проведення Зборів. Акціонерам 
необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам 
акціонерів − додатково довіреність, оформлену належним чином.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах, складеному станом на 24 годину 19.04.2017 року.

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Зборів. 
2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 

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

шення за його наслідками. 
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 

Товариства, отриманого за результатами його роботи у 2016 році. 
Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можли-

вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається 
від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 24.04.2017 р. 
(включно), з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня 
перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за місцезнаходженням Товариства 
у кабінеті юридичного відділу, а в день проведення Зборів − у місці 
проведення Зборів. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріа-

лами Зборів – начальник юридичного відділу Хомяк Е.А. Довідки за 
телефоном: (062) 332-00-60.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період
Попере-

дній 2015 
рік

Звітний
2016 рік

Усього активів 166852 186290
Основні засоби (залишкова вартість) 44890 44391
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 49247 57013
Сумарна дебіторська заборгованість 66282 76337
Грошові кошти та їх еквіваленти 552 678
Нерозподілений прибуток 3844 14288
Власний капітал 20062 30504
Статутний капітал 3027 3027
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 146790 155786
Чистий прибуток (збиток) (30159) 10444
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6053460 6053460
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)

760 870

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
15.03.2017 р. розміщено в мережі Інтернет з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включеного до проекту порядку денного, vaok.pat.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Голубєв д.О.

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ВеЛиКОаНадОЛЬсЬКий ВОГНеТРиВКий КОМбіНаТ»
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до відома акціонерів 

ПРаТ сК «ГаЛиЦЬКа»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГА-

ЛИЦЬКА», що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ,  
вул. Василіянок, 22, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВОЇ 
КОМПАНІЇ «ГАЛИЦЬКА», які відбудуться 21 квітня 2017 року о 16 годині 
за адресою: 76018, м. івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22,  
кімната 310 (зал засідань).

Реєстрація учасників проводиться з 15:00 до 15:55 години за місцем 
проведення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт) та повноваження представника (для керівників – документ про при-
значення на посаду та витяг із Статуту, у якому визначені повноваження 
керівника, для інших представників – довіреність на право участі у збо-
рах).
Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах 

акціонерів згідно з проектом порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

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

сування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 

2016 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік і прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

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

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

6. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії
11. Обрання членів Ревізійної комісії.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися то-

вариством протягом періоду до наступних чергових загальних зборів.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 212292 309368
Основні засоби 10353 4436
Довгострокові фінансові інвестиції 20 263042
Запаси 455 292
Сумарна дебіторська заборгованість 171586 10146
Грошові кошти та їх еквіваленти 29973 31951
Нерозподілений прибуток 3036 102688
Власний капітал 174292 268444
Статутний капітал 8500 8500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1773 6247
Чистий прибуток (збиток) 348 (7560)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 170000 170000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 131 112

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде 
складено станом на 24 годину 17.04.2017 р. за три робочих дні до дня про-
ведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування можна ознайомитися за 
адресом: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22, кімн. 304, у робочі дні з 
9-00 до 12-00 та під час проведення загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www. halytska.if.ua/.

Посадовою особою ПрАТ СК «Галицька», відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є Мислюк Василь Ілліч – комер-
ційний директор.

Довідки за телефоном: 0342 715054.
Наглядова рада ПраТ сК «Галицька»

до відома акціонерів!
Приватне акціонерне товариство «Западинське», місцезнаходження: 

08600, Київська область, м. Васильків, вул. Польова, 61, прим. 3, кім. 2, 
повідомляє про те, що 18 квітня 2017 р. о 10:30 год. відбудуться річні за-
гальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Западин-
ське», Код ЄДРПОУ 19410232, (надалі – Товариство/ «ПрАТ «Западин-
ське»).

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

ПрАТ  «Западинське»;
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту на-

глядової ради ПрАТ «Западинське» за 2016 рік;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ви-

конавчого органу ПрАТ «Западинське» за 2016 рік;
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту реві-

зійної комісії ПрАТ «Западинське» за 2016 рік;
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Западинське» за 2016 рік;
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Западинське»;
8. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради 

ПрАТ  «Западинське»;
9. Про обрання голови та членів наглядової ради ПрАТ «Западин-

ське»;
10. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Западинське» у зв’язку з при-

веденням у відповідність до чинного законодавства;
11. Про затвердження та підписання Статуту ПрАТ «Западинське» у но-

вій редакції;
Річні загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням Това-

риства (прим.3, кім. 2).
Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів 

ПрАТ  «Западинське», які призначені на 18 квітня 2017 року, відбудеться 
18  квітня 2017 року з 10 години 00 хвилин по 10 годину 20 хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів – 
довіреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства, та документ, 
що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 11 квітня 2017 р.

Акціонери можуть ознайомитися із документами, пов’язаними із поряд-
ком денним загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в робочі 
дні з 10:00 год. до 12:00 год. (приміщення № 3, кімната № 2).

Телефон для довідок: (04571) 2-40-05.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-

ми – Директор Ящинський Павло Анатолійович.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
– http://www.19410232.com.ua.

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній 

Усього активів 4706,70 4710,10
Основні засоби 734,8 907,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1,4 8
Сумарна дебіторська заборгованість 782,3 788,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 27,5 22,9
Нерозподілений прибуток -2847,0 -2826,8
Власний капітал 4662,7 4682,9
Статутний капітал 1500 1500
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 42 23,5
Чистий прибуток (збиток) -20.2 -325,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 2

директор  ящинський П.а.

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ЗаПадиНсЬКе»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПубЛIчНе аКЦIОНеРНе 

ТОВаРисТВО 
«аПеКс-баНК»

2. Код за ЄДРПОУ 36482677
3. Місцезнаходження 01014, м. Київ, вул. Печерська, 

буд. 2/16
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-61-84 (044) 224-61-84
5. Електронна поштова адреса apeks@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.apeksbank.com.ua/uk/
korporativnoe_upravlenie.html 

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

II. Текст повідомлення
15.03.2017 ПАТ «АПЕКС-БАНК» отримав письмову згоду НБУ, 

повiдомлення вiд 15.03.2017 року №24-0006/19408, про погодження призна-
чення Кабана Вiктора Васильовича на посаду Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПЕКС-БАНК» - змiст: 14 березня 2017 
року рiшенням Правлiння Нацiонального банку України погоджено призна-
чення Кабана Вiктора Васильовича на посаду Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПЕКС-БАНК». Пiдстава – рiшення Спо-
стережної ради про призначення Кабана В.В. на посаду Голови Правлiння 
ПАТ «АПЕКС-БАНК» (протокол №б/н, вiд 01.02.2017), та наказ про вступ його 
на посаду з 16.03.2017. Кабан Вiктор Васильович, дозвiл на розкриття пас-
портних даних не надано, – посада Голова Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК»; 
акцiями ПАТ «АПЕКС-БАНК» не володiє - розмiр пакета акцiй 0%; непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; обгрунтування змiн – 
Голова Правлiння Банку вступає на посаду пiсля надання письмової згоди на 
це Нацiональним Банком України. Кабан Вiктор Васильович строк, на який 
призначено особу: безстроково. Кабан В.В. протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: ПАТ «КБ «ПIВДЕНКОМБАНК» - з 03.10.2011 заступник ди-
ректора Департаменту планування та бюджетування, з 01.11.2012 директор 
Департаменту планування та бюджетування, з 03.02.2014 по 17.10.2014 
фiнансовий директор – директора Департаменту фiнансiв.ПАТ «БАНК 
КАМБIО»: 22.10.2014 – 15.12.2014 Голова Правлiння. ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАБАНК»: 22.06.2015–31.05.2016 дирек-
тор фiнансово-економiчного департаменту.ПАТ «АПЕКС-БАНК»: 02.06. 
2016  - 11.11.2016р.р. - заступник Голови Правлiння, з 12.11.2016р. - виконую-
чий обов’язки Голови Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК», та 01.02.2017 призна-
чено на посаду Голови Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК».

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

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

2. Найменування посади: виконуючий обов’язки Голови Правлiння Ка-
бан Вiктор Васильович

(підпис) М.П (ініціали та прізвище керівника) 15.03.2017

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

I. Основні відомості про емітента
1.Повне найменування емітента ПубЛIчНе аКЦIОНеРНе ТО-

ВаРисТВО «НОВОГРад-ВОЛиНсЬКе РеМОНТНО-
ТРаНсПОРТНе ПIдПРиЄМсТВО», код за ЄДРПОУ 03740128, 
місцезнаходження 11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул.  Чехова, буд. 5, міжміський код та телефон емітента 04141 24566. 2.Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 14.03.2017 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію www.novrtp.ho.ua. 4. Наймену-
вання аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності При-
ватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 
5. Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та позачергові 
загальнi збори акціонерівне скликались i не проводились в зв’язку з відсутніс-
тю грошових коштів на організацію їх скликання. 6.Інформація про дивіденди. 
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  7772  8132
Основні засоби (за залишковою вартістю)  6570  6930
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  1177  1177
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  1241  1241
Статутний капітал  781  781
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 460  460

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

 --  -- 

Поточні зобов'язання і забезпечення  6531  6891
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

 --  -0.0541108

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

 --  -0.0541108

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.) 

 3123220  3123220

Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- -- 

у відсотках від статутного 
капіталу 

-- -- 

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

-- --

директор ____________ Прокопов Олександр Володимирович

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента ПубЛIчНе аКЦIОНеРНе 
ТОВаРисТВО «ПРиЛадОбудIВНиК», код за ЄДРПОУ 
05755111, місцезнаходження 11101, Житомирська область, м. Овруч  
вул. Металiстiв, буд.10, міжміський код та телефон емітента 067-4112527, 
067-4836088.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 14.03.2017 р. 3.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію https://sites.google.
com/site/priladbudivnik/.

4. Найменування, аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фір-
ма «Наталія», код за ЄДРПОУ 33253896. 5. Інформація про загальні збори. 
В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори акціонерів не склика-
лись i не проводились в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організа-
цію їх скликання та процедурою ліквідації підприємства. 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 підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  2208  2167

Основні засоби (за залишковою вартістю)  1954  2088
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  173  4
Грошові кошти та їх еквіваленти  1  1
Власний капітал  580  522
Статутний капітал  39  39
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -939  -1045

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

 --  -- 

Поточні зобов'язання і забезпечення  1628  1645
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0.0275274  -0.0464850

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

0.0275274  -0.0464850

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  3850703  3850703
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- -- 

у відсотках від 
статутного капіталу 

-- -- 

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

-- -- 

Голова лiквiдацiйної комiсiї _______ Пешко Вiталiй Миколайович



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 16 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

122

сіЛЬсЬКОГОсПОдаРсЬКе ПубЛічНе аКЦіОНеРНе 
ТОВаРисТВО «КиЇВсЬКа ОВОчеВа ФабРиКа» (код 
ЄДРПОУ 00849304, надалі – Товариство), місцезнаходження Товариства: Укра-
їна, 08114, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гореничі, вул. Сто-
лична, буд. 1-А, повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться «19» квітня 2017 р. об 11 год. 40 хв. за 
адресою: україна, 03062, м. Київ, вул. академіка Туполєва, буд. 12, у при-
міщенні актового залу сПаТ «Київська овочева фабрика» (кабінет № 1).

Реєстрація акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. у 
день та за місцем проведення зборів. Для участі у чергових річних загаль-
них зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціоне-
рів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного зако-
нодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих річних загальних зборах акціонерів – «12» квітня 2017 року станом на 
24 годину.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здій-

снення повноважень лічильної комісії.
3. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціо-

нерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення черго-
вих річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Розгляд звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту дирекції.

5. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження рішень наглядової ради за 2016 рік.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

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

11. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 
2016 року.

12. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
13. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства із Сільськогос-

подарське публічне акціонерне товариство «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» 
на Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

14. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту 
Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

15. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товари-
ства.

16. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товари-
ства.

17. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
18. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товари-

ства.
19. Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. 
Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної ко-
місії Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової 
ради, ревізійної комісії та затвердження кошторису.

21. Затвердження положень Товариства.
22. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.ovocheva.pat.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів до дати 
проведення чергових річних загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 
буд. 12, кабінет Генерального директора (№ 3) з 11 год. 30 хв. до 12 год. 
00  хв. кожного четверга, а в день проведення чергових річних загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний 
директор Товариства Палій Олександр Максимович.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 102971 87528
Основні засоби 4986 11026
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1579 938
Сумарна дебіторська заборгованість 85064 15766
Грошові кошти та їх еквіваленти 118 568
Нерозподілений прибуток 65558 66317
Власний капітал 80668 81427
Статутний капітал 15100 15100
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 22303 6013
Чистий прибуток (збиток) (759) (4400)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60 400 000 60 400 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 71 68

Довідки за тел.: + 38 (050) 616 – 58 - 43.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента 

ПубЛIчНе аКЦIОНеРНе ТОВаРисТВО «РадОМишЛЬ-
сЬКе аВТОПIдПРиЄМсТВО 11848», код за ЄДРПОУ 03116708, 
місцезнаходження 12201, Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Русанiвська, 
буд.23, міжміський код та телефон емітента 04132 42116. 2.Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 14.03.2017 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію www.radatp11848.ho.ua. 4. Найменування аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприєм-
ство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5.Інформація 
про загальні збори. Черговi загальнi збори були проведені 17.03.2016 р. Перелік 
питань, що розглядалися на зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. Обрання Голо-
ви та секретаря Загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку прове-
дення Загальних зборiв. 2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння за 2015 рiк, звiту Наглядової ради за 2015 рiк, звiту Ревiзiйної комiсiї 
за 2015 рiк. 3.Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 4. Затвер-
дження рiчного звiту за 2015 рiк. 5.Прийняття рiшення про припинення повно-
важень голови i членiв Наглядової ради. 6.Обрання членiв Наглядової ради. 
7.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з голо-
вою i членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв. 8.Затвер-
дження видiв дiяльностi пiдприємства. 9.Розподiл прибутку i збиткiв, отриманих 
за результатами роботи в 2015 р. Особи, що подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на зборах, 
були прийняті рішення. 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 попере-
дній

Усього активів  668  564
Основні засоби (за залишковою вартістю)  443  461
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  5  5
Сумарна дебіторська заборгованість  7  36
Грошові кошти та їх еквіваленти  213  62
Власний капітал  618  476
Статутний капітал  107  107
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  39  -103
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  5  5
Поточні зобов'язання і забезпечення  45  83
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.3313422  -0.3360090
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0.3313422  -0.3360090

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  428560  428560
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- -- 

у відсотках від статутного 
капіталу 

-- -- 

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

-- -- 

Голова правлiння ____________ Iгнатов Вiктор Iванович
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Шановний акціонере! Спостережна рада ПубЛічНОГО аКЦі-
ОНеРНОГО ТОВаРисТВа «Віес баНК» повідомляє 
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Повне наймену-
вання та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство 
«ВіЕс Банк», Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11. Дата, 
час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають 
прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів: 20 квітня 
2017 року о 09:00 годині у приміщенні ПАТ «ВіЕс Банк» за адресою: 
україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус № 2,  
3-й поверх, конференц-зал. Час початку і закінчення реєстрації акціоне-
рів для участі у Загальних зборах: реєстрація учасників зборів - 20 квітня 
2017 року з 08.00 год. до 08.30 год. за місцем проведення Загальних збо-
рів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах акціонерів: 13 квітня 2017 року (станом на 
24.00 год.) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України. Перелік питань щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПаТ «Віес 
банк». 1.Обрання членів лічильної комісії, Голови, секретаря Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» та затвердження регламенту прове-
дення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк». 2.Розгляд звіту 
Правління про результати діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ВіЕс Банк». 
3.Розгляд звіту Спостережної ради про результати діяльності ПАТ «ВіЕс 
Банк» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк». 4.Розгляд звіту (висновків) Ревізій-
ної комісії про результати діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії 
ПАТ «ВіЕс Банк». 5.Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту річної 
фінансової звітності Банку за 2016 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду. 6.Затвердження річного звіту ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік. 
7.Розподіл прибутків та збитків ПАТ «ВіЕс Банк». 8.Визначення основних 
напрямків діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» на 2017 рік. 9.Припинення повно-
важень членів Спостережної Ради ПАТ «ВіЕс Банк». 10.Обрання членів 
Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк» та встановлення кількісного складу 
Спостережної ради. 11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів (контрактів) з членами Спостережної ради. З документами, необ-

хідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних збо-
рів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Львів,  
вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213 у робочі дні (з 
понеділка по п’ятницю), робочий час (з 09.00. год. до 18.00 год. за Київ-
ським часом), а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у 
місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, кор-
пус № 2, 3-й поверх, конференц-зал. Адреса веб-сайту, на якому розмі-
щена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: www.vsbank.ua. Посадова особа ПАТ »ВіЕс 
Банк», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми - Голова Правління ПАТ »ВіЕс Банк» Походзяєва Ірина Вікторівна. 
Уповноважена особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами, юрисконсульт юридичного відділу ПАТ »ВіЕс Банк» Єпі-
шина Ірина Віталіївна. Для участі у Загальних зборах, акціонерам необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представни-
кам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Довідки за те-
лефонами у м.Львові (032) 255 0254, (032) 297 0583. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» (тис. грн.) * Найме-
нування показника Період Звітний 2016р. Попередній 2015р. Усього акти-
вів 3909281 3666012 Основні засоби 225690 244931 Довгострокові фі-
нансові інвестиції - - Запаси 328 44711 Сумарна дебіторська заборгованість 
6151 5171 Грошові кошти та їх еквіваленти 1655348 1061777 Нерозподі-
лений прибуток 234223 158328 Власний капітал 899076 851457 Статут-
ний капітал 420000 420000 Довгострокові зобов'язання 2115314 1756793 
Поточні зобов'язання 894891 1057762 Чистий прибуток (збиток)  
63605 76529 Середньорічна кількість акцій (шт.) 840000000 840000000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна 
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чи-
сельність працівників на кінець періоду (осіб) 516 522 *Застереження: за-
значена вище інформація за звітний 2016 рік наведена виходячи із по-
передніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за 
наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності  
ПАТ «ВіЕс Банк». Цим застереженням звертаємо Вашу увагу на можливу 
невідповідність зазначеної вище інформації з остаточними показниками, 
які можуть бути визначені/відкореговані після надіслання цього повідо-
млення. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні. Голова Правління Походзяєва і.В.

(код за ЄДРПОУ 02426140, місцезнаходження: 61003, 
м. Харків, пров. Слюсарний, 1)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 28 квітня 2017 р. о 15:00 год за адресою: м. харків, 
пров. слюсарний, 1, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 14:00 до 14:30 год.

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО
(ПеРеЛіК ПиТаНЬ, щО ВиНОсяТЬся На ГОЛОсуВаННя):

1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-
безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

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

го голосування.
6. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

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

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

8. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3231,4 2951,0
Основні засоби 1809,3 1992,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 802,7 522,8
Сумарна дебіторська заборгованість 243,6 35,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 34,6 49,1

Нерозподілений прибуток 1425,2 1151,1
Власний капітал 88,7 88,7
Статутний капітал 1010,0 1010,0
Довгострокові зобов’язання 0,5 0,5
Поточні зобов’язання 707,0 700,7
Чистий прибуток (збиток) 274,1 205,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 24 квітня 2017 року, за три робочі дні 
до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з мате-
ріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 
загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків., 
провулок Слюсарний, 1, кабінет директора з понеділка по п’ятницю 
з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами Кулик І.С. 

Документи надаються акціонеру та/або його представнику для озна-
йомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого АТ «ХАРКІВ-
ФОРМВИДАВ» не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлен-
ня. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів  
АТ «ХАРКІВФОРМВИДАВ» — в місці їх проведення без попереднього 
письмового запиту

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформ-
лену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

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

Тел. для довідок: (057) 731-21-36.

Наглядова рада аТ «хаРКіВФОРМВидаВ»

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «хаРКіВФОРМВидаВ»
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шаНОВНі аКЦіОНеРи!
Доводимо до відома, що річні загальні збори 

Приватного акціонерного товариства «КЗесО - холдинг»
(місцезнаходження: 74800, херсонська область, місто Каховка, 

вулиця Пушкіна, 109)
відбудуться «28» квітня 2017 року о 11.00 годині

за адресою: місто Каховка, вулиця Пушкіна, 109, ПраТ «КЗесО - хол-
динг», офіс № 21

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10.00 до 10.45 за адресою 
проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах «24» квітня 2017 року 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та секретаря загальних зборів. При-

йняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності 

товариства за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності това-
риства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 
2016 рік.

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

5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік. 
6. Розподіл прибутку товариства за 2016 рік.
7. Внесення змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням його у 

відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом ви-
кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції статуту.

8. Внесення змін до положень товариства та їх затвердження шляхом 
викладення у новій редакції:

- Положення про загальні збори;
- Положення про наглядову раду;
- Положення про правління.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
zvitrik@kzeso.com

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для про-
ведення загальних зборів, у робочі дні з 1000 до 1200 години за адресою: 
м. Каховка, вулиця Пушкіна, 109, офіс № 21. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -  
О.П. Полякова (телефон для довідок - (05536) 4-11-53). 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам треба мати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу, та оформлену згідно з чинним 
законодавством довіреність на право участі у зборах. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Приватного акціонерного товариства «КЗесО-холдинг» (тис. грн.)

Найменування показника
Періоди

Звітний
2016 рік

Попередній
2015 рік

Усього активів 1616 4305
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 390 390
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1159 3367
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 547
Нерозподілений прибуток 305 6
Власний капітал 930 631
Статутний капітал 625 625
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 686 3674
Чистий прибуток (збиток) 316 (11)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 500 000 2 500 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

7 7

Наглядова рада ПраТ «КЗесО – холдинг»

ПОВідОМЛеННя
про проведення річних загальних зборів 

ПРиВаТНОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа «КЗесО - хОЛдиНГ»

(код за ЄДРПОУ 00306443,  
місцезнаходження:, 61020, м. Харків, вул. Китаєнко, 1)

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
28 квітня 2017 р. о 12:00 год. за адресою: 61020 , м. харків, вул. Китаєн-
ко, 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 11:20 до 11:40 год.

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО
 (ПеРеЛіК ПиТаНЬ, щО ВиНОсяТЬся На ГОЛОсуВаННя): 

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

та кумулятивного голосування.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

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

наслідками розгляду звіту.
7. Заслуховування інформації голови правління про хід виконання пла-

ну санації ПАТ «Харківський канатний завод».
8. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку за 

2016 рік.
9.Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
10.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 22845 21570
Основні засоби 8739 7332
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 5604 4596
Сумарна дебіторська заборгованість 5593 6450
Грошові кошти та їх еквіваленти 146 135
Нерозподілений прибуток -28696 -29176
Власний капітал 11190 10690
Статутний капітал 120 120
Довгострокові зобов’язання 177 318
Поточні зобов’язання 40054 39618
Чистий прибуток (збиток) 480 -410
Середньорічна кількість акцій (шт.) 240000 240000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 98

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 24 квітня 2017 року, за три робочі дні до дня 
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: 61020 , м. Харків, 
вул. Китаєнко, 1, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
Сердюк Г.Г. 

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для 
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товари-
ством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день 
проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи нада-
ються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попере-
днього письмового запиту. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати 
документ, що посвідчує особу (ПасПОРТ). Представникам акціонерів — 
довіреність, оформлену згідно діючому законодавству та документ, що по-
свідчує особу. 

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

Телефон для довідок: 376-22-81. 
Правління ПаТ «харківський канатний завод»

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «хаРКіВсЬКий КаНаТНий ЗаВОд»
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ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ТОРГОВий діМ «бОРисФеН», 

код 13445459, (надалі – Товариство), місцезнаходження: 53400, 
Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська (вул. Єдності), буд. 50, 
повідомляє про скликання річних загальних зборів Товариства (далі - Збори) 
15  квітня 2017 року, які відбудуться за адресою: дніпропетровська область, 
м. Марганець, вул. Радянська (вул. Єдності), буд. 50, кабінет голови 
Правління. Початок Зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників Зборів:  
з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах - на 24 годину 00 хвилин 11 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Зборів. Обрання секретаря Зборів.
3. Звіт та висновок Ревізора за результатами діяльності Товариства за 2016 

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

розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності 

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
9. Обрання членів Наглядової ради. 
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових дого-
ворів з членами Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. 
12. Обрання Ревізора Товариства. 
13. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з 

Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу (Правління). 

15. Обрання членів виконавчого органу (Правління). 
16. Обрання голови Правління Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
borisfen.dp.ua.

Для реєстрації акціонерам слід мати при собі посвідчення особи (пас-
порт), а представникам акціонерів - посвідчення особи (паспорт) та дові-
реність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно чин-
ного законодавства.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами (матеріалами), не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства за адресою м. Марганець, вул. Радянська (Єдності), 
буд. 50, приймальня голови Правління Товариства, кожного робочого дня з 
10.00 до 15.00 години, а в день проведення річних загальних зборів - також 
у місці їх проведення. Для ознайомлення із зазначеними документами акці-
онерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); представ-
никам акціонерів необхідно мати: а). документ, що посвідчує особу (пас-
порт); б). документ, що підтверджує повноваження представника акціонера 
на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповід-
но до чинного законодавства. Відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного Зборів, посадова особа ПрАТ «ТД «БОРИС-
ФЕН»  – голова Наглядової ради Шуміліна Тетяна Миколаївна.

Основні показники 
фінансово - господарської діяльності ПраТ «Тд «бОРисФеН» 

за 2016 рік. (тис. грн.)

Найменування показників Період
звітний попередній

Усього активів 4576,1 4899,2
Основні засоби 4438,9 4562,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 38,4 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 94,9 74,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,9 3,1
Нерозподілений прибуток (1380,7) (1158,6)
Власний капітал 4552,0 4873,8
Статутний капітал 1343,1 1343,1
Довгострокові зобов’язання 0 0,0
Поточні зобов’язання 24,1 25,4
Чистий прибуток (збиток) (222,1) (77,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12100 12100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 7 
Наглядова рада ПраТ «Тд «борисфен»

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ГіПРО-
ТРаКТОРОсіЛЬГОсПМаш» (код ЄДРПОУ 00236903, місцезна-
хождення: 61166, м. Харків, пр. Науки, 40) повідомляє, що чергові річні за-
гальні збори акціонерів відбудуться 18.04.2017 р. об 11-й годині за 
адресою: 61166, м. харків, пр. Леніна, 40, к. 227. 

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів буде здійснюватися в 
день та за місцем їх проведення з 10 години до 10 години 45 хвилин. Для 
реєстрації при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, 
засвідчену у відповідності до чинного законодавсва України, та документ, 
що посвідчує особу. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 11 квітня 2017 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про порядок використання прибутку Товариства за 2016 р.
8. Розгляд заяв акціонерів та про плани діяльності Товариства на 2017 р.
9. Переобрання Наглядової ради.
10. Про укладення договорів з членами Наглядової ради Товариства, 

уповноваження особи на підписання цих договорів.

11. Переобрання Ревізійної комісії.
12. Про укладення договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, 

уповноваження особи на підписання цих договорів.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в 

тому числі правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть 
вчиняться Товариством протягом одного календарного року з дати при-
йняття рішення. 

Акціонери можуть знайомитись особисто або через своїх представників 
за довіреністю з проектами документів, що виносяться на розгляд зборів, у 
робочі дні в робочий час Товариства за наявності повноважень, необхідних 
для реєстрації учасників загальних зборів акціонерів в к. 511 за адресою 
м.  Харків, пр. Науки, 40. Посадова особа Товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами — перший затупник голови 
правління Калашник Д.В. Довідки за телефоном (057)  720-43-65.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника: Звітний період: Попередній період: Усього ак-

тивів 4197 5341; Основні засоби 36 48; Довгострокові фінансові інвестиції 
2505 2505; Запаси 0 112; Сумарна дебіторська заборгованість  
1022 1408; Грошові кошти та їх еквіваленти 562 1263; Нерозподілений при-
буток (непокритий збиток) -6 -25; Власний капітал 2135 2116; Статутний 
капітал 19 19; Довгострокові зобов΄язання 0 0;Поточні зобов΄язання 2062 
3225; Чистий прибуток (збиток) 19 11; Середньорічна кількість акцій (шт.) 
373002 373002; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
0 0; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 0 0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 22

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Голова правління а.В.Жуковський

Правління ПрАТ «Галімпекс – Клавдіївська фабрика ялинкових при-
крас» повідомляє про скликання 20 квітня 2017 року чергових загальних 
зборів акціонерів за адресою: смт.Клавдієво-Тарасове, вул.Ватутіна,1, з 
порядком денним:

1. Звіт правління про роботу за 2016 рік.

2. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про результати діяль-
ності за 2016 рік.

3. Затвердження фінансового звіту Товариства за 2016 рік та затвер-
дження Плану роботи Товариства на 2017 рік.

4. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

ПРаТ «ГаЛіМПеКс – КЛаВдіЇВсЬКа ФабРиКа яЛиНКОВих ПРиКРас»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 16 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

126

ПОВідОМЛеННя
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 

ПубЛічНОГО аКЦіОНеРНОГО 
ТОВаРисТВа «ОВРуЦЬКий хЛібОЗаВОд»

Публічне акціонерне товариство «Овруцький ХЛІБОЗАВОД» (далі - То-
вариство), ідентифікаційний код - 00377727, місцезнаходження – 11101, 
Житомирська обл., Овруцький район, м. Овруч, вул. Налепки-Репкіна, 10, 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів (надалі – Загальні 
збори), які відбудуться 26 квітня 2016 року об 11:00 за адресою: 11101, 
Житомирська обл., Овруцький район, м. Овруч, вул. Налепки-
Репкіна,  10, в приміщенні актового залу.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків.
5 . Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 

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

наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
10. Затвердження напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 
11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів 

щодо відчуження майна, земельних ділянок, основних фондів та інших 
активів, укладення договорів поворотної фінансової допомоги, позики, 
іпотеки, договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, кредитних 
договорів, договорів застави, поруки та інших значних правочинів, надан-
ня повноважень на укладання таких правочинів, гранична сукупна вар-
тість яких не перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства. 

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяль-
ності, надання повноважень на укладання таких правочинів. 

13. Обрання суб’єкта оціночної діяльності. 
Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти 

рішень, документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, тощо…), з якими він може ознайомитися під час підготовки до Загальних 
зборів, на наступний робочий день з дати отримання Товариством запиту 
акціонера про необхідність отримання матеріалів для підготовки до Загаль-
них зборів, з понеділка по п’ятницю, з 9 – 30 - до 17  – 00 год., за адресою: 
11101, Житомирська обл., Овруцький район, м. Овруч, вул. Налепки-Репкіна, 
10, кабінет приймальної, а в день проведення Загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Запит про отримання матеріалів, які акціонер може 
отримати під час підготовки до Загальних зборів повинен містити:

• П.І.Б. (найменування) акціонера;
• Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
• Перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для підготовки до Загаль-

них зборів.
Перелік акціонерів АТ, які мають право на участь у загальних зборах, 

згідно якого буде проводиться персональне повідомлення акціонерів про 
проведення загальних зборів АТ, складатиметься на 22.02.2017р..

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних 
зборів, а також за вчасне повідомлення акціонерів про проведення та про 
зміни у порядку денному Загальних зборів – Генеральний директор Куліш 
Валентина Петрівна. Реєстрація акціонерів Товариства для участі у За-
гальних зборах проводиться в день проведення загальних зборів з 8 годи-
ни 30 хвилин по 10 годину 30 хвилин за місцем проведення загальних збо-
рів акціонерів: 11101,Житомирська обл.,Овруцький район, м.Овруч, 
вул. Налепки -Репкіна, 10. Перелік акціонерів Товариства, які мають право 
на участь у Загальних зборах, згідно якого буде проводитися реєстрація 
акціонерів для участі у Загальних зборах, складатиметься станом на 
20  квітня 2017 року. Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно 
мати при собі паспорт або документ, що його замінює; представникам акці-
онерів та юридичним особам – паспорт або документ, що його замінює, та 
довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства України 
або копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника юридич-
ної особи. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.) 2016рік

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4337 4710
Основні засоби 2826 3256
Запаси 1036 886
Сумарна дебіторська заборгованість  371 528
Грошові кошти та їх еквіваленти  104 40
Нерозподілений прибуток  516 625
Власний капітал 1090 1199
Статутний капітал 459 459
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3247 3511
Чистий прибуток (збиток) (109) (130)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1837456 1837456
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

104 104

Генеральний директор  В. П. Куліш

інформаційне повідомлення 
про скликання чергових загальних зборів акціонерів 

ВідКРиТОГО аКЦіОНеРНОГО ТОВаРисТВа 
«ВідеОТехНіКа»

Запрошуємо взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів Відкри-
того акціонерного товариства «Відеотехніка», які відбудуться 24.04.2017 року 
в будинку культури ПАТ «НВП «Радій» за адресою: м.  Кропивницький (Кіро-
воград), вул. академіка Тамма, (Героїв сталінграда) 29, зал № 1. Початок 
зборів о 10:00. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться з 09:00 до 
09:50 годин. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах - станом на 24 годину 18.04.2017 року. 

Для реєстрації акціонерам мати при собі паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, 
оформлену згідно чинного законодавства України. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного у робочі дні з 9:00 до 17:00 годин за місцезна-
ходженням Товариства, а саме за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. 
Академіка Тамма, (Героїв Сталінграда) 29, кімната № 1. Особа відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами Кореновська Т.С. (Голова лік-
відаційної комісії). Адреса сайту на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.videoteh.com.ua. За довідками звертатися за телефоном: (0522)373186.

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Затвердження звіту ліквідаційної комісії про результати господарської 

діяльності Товариства у 2016 році.
5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2016 

році.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження звіту ліквідаційної комісії.
8. Затвердження ліквідаційного балансу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Відеотехніка» 
(суми показників зазначено в тисячах гривень) 

найменування
показника

період
2015 2016

Усього активів 2957 -
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1200,0 -
Запаси 1044 -
Сумарна дебіторська заборгованість 713,0 -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал -819,0 -
Статутний капітал (в гривнях) 2309858 2309858
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3776,0 -
Чистий прибуток (збиток) - 3129,0 -2310,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 679370 679370
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 -
Голова ліквідаційної комісії  Кореновська Т.с.
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Публічне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ» повідомляє 
про допущену технічну помилку в публікації повідомлення про скли-
кання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 
надрукованого в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 46 від 
09.03.2017р. 

Дата на яку складається перелік акціонерів, які мають право брати 
участь у загальних зборах була 09 квітня 2017р. вказана неправильно, 

правильно – 06 квітня 2017р. 
У зв’язку з викладеним абзац 4 повідомлення слід читати в наступній 

редакції:
«Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 

складається станом на 24 годину 06 квітня 2017 р. у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України. Голова Правлін-
ня В.Б. Сливинський».

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО «ЗаВОд «ФРеГаТ»

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«хаРКіВсПеЦаВТО» (код за ЄдРПОу 01883607)

Місцезнаходження: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, с. Васище-
ве, вул. Промислова, 2

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 19 квітня 2017 р. о 09:00год.  за адресою: 62495, харківська 
обл., харківський р-н, с. Васищеве, вул. Промислова, 2 кімн. № 1

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 08:30 до 08:50 год 

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО  
(ПеРеЛіК ПиТаНЬ, щО ВиНОсяТЬся На ГОЛОсуВаННя): 

1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-
безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

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

та кумулятивного голосування.
6. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

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

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

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

9. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік. Розподілу прибут-
ку за 2016 р.

10. Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерно-
го товариства «Харківспецавто» на Приватне акціонерне товариство «Хар-
ківспецавто» та надання повноважень щодо переоформлення документів 
товариства у зв’язку зі зміною типу (найменування) товариства.

11. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та 
проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

12. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори товариства.
13. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду това-

риства.
14. Затвердження нової редакції положення про Генерального директо-

ра товариства.
15. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію това-

риства.
16.Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-

лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1415 1417
Основні засоби 1131 1171
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7 1
Сумарна дебіторська заборгованість 214 211
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 34
Нерозподілений прибуток 306 297
Власний капітал 1403 1394
Статутний капітал 170 170
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2 1
Чистий прибуток (збиток) 9 57
Середньорічна кількість акцій (шт.) 340000 340000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 12 квітня 2017 року, за три робочі дні до дня 
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами за-
гальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська обл., 
Харківський р-н, смт. Васищево, вул. Промислова, 2, кімн.2 з понеділка по 
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Хорло Т.А. Документи надаються 
акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підста-
ві його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять 
робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних 
загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для 
ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПасПОРТ). Представникам акціонерів — доручення, оформле-
не згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

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

Телефон для довідок: (057) 749-19-76 
Наглядова Рада ПаТ «харківспецавто»

Публічне акціонерне товариство «Зелений Гай» 
(далі - Товариство) 

(код ЄДРПОУ -00414090, місцезнаходження Товариства: 56541, Микола-
ївська обл., Вознесенський р-н, с. бузьке, вул. Зеленогаївська, буд. 
12) повідомляє, що чергові річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 
квітня 2017 р. об 11.00 годині за місцезнаходженням Товариства у залі 

засідань.
Порядок денний 

(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішення про обрання членів лічильної комісії. 
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Генерального директора 
(Дирекції), звіту Ревізійної комісії за 2016 рік, затвердження висновків 

Ревізійної комісії за 2016 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
4. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2016  рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

Наглядової ради Товариства
6. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

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

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.):

Найменування статті Звітний 
(2016р.)

Попередній
(2015р.)

Усього активів 65736 73764
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

33543 36082

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
 Запаси 22654 25133
Сумарна дебіторська 
заборгованість

3022 6890

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 259
Власний капітал 49752 49436
Статутний капітал 15062 15062
Довгострокові зобов'язання 83 83

ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО 
«ЗеЛеНий Гай» 
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ПубЛIчНе аКЦIОНеРНе ТОВаРисТВО «аВТОТРаН-
сПОРТНе ПIдПРиЄМсТВО - 15339»

(код за ЄДРПОУ 03118268, місцезнаходження: 38100, Полтавська обл., 
Зiнькiвський район, м. Зiнькiв, вул. Гончарна, 11)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться

28 квітня 2017 р. о 15:00 год. за адресою: 
38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Гончарна, 11, в актовому залі.

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

ПРОеКТ ПОРядКу деННОГО 
(ПеРеЛіК ПиТаНЬ, щО ВиНОсяТЬся На ГОЛОсуВаННя):

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

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

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

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

7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл прибутку 
за 2014-2016 роки. 

9. Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного 
товариства на Приватне акціонерне товариство «Автотранспортне підпри-
ємство - 15339» та надання повноважень щодо переоформлення докумен-
тів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства

10. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та 
проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

11. Затвердження нової редакції положення про загальні збори товариства.
12. Затвердження нової редакції положення про наглядову раду то-

вариства.
13. Затвердження нової редакції положення про виконавчий орган това-

риства.
14. Затвердження нової редакції положення про ревізійну комісію това-

риства.
15. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
16. Відкликання Ревізора Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-

лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

19. Обрання Ревізора товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 125872 125872
Основні засоби 49125 14466
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 53541 27257
Сумарна дебіторська заборгованість 18162 68970
Грошові кошти та їх еквіваленти 431 103
Нерозподілений прибуток 103222 83344
Власний капітал 104004 84126
Статутний капітал 130 130
Довгострокові зобов'язання 1982 723
Поточні зобов'язання 37756 41023
Чистий прибуток (збиток) 19878 86323
Середньорічна кількість акцій (шт.) 520820 520820
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 143 109

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 24 квітня 2017 року, за три робочі дні до дня 
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Полтавська обл., 
Зiнькiвський район м. Зiнькiв, вул. Гончарна, 11, бухгалтерія з понеділка по 
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Роздерій С.П. 

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://atp15339.nr-avers.com.ua.

Тел. для довідок: (05353) 3-14-01 Наглядова Рада ПаТ «аТП-15339» 

Поточні зобов'язання 15901 24245
Нерозподілений 
прибуток 

31691 6552

Чистий прибуток (збиток) 316 417
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

70548 70548

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників 158 158

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 20.04.2017 р. з 10-
00 до 10-50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах, складеному станом на 24.00 год. 13 квітня 2017 р. 
Для участі у зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціо-

нера або довірену особу (паспорт), довіреність на право участі у зборах для 
уповноважених представників акціонерів. 

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних 
зборів, та проектами рішень по питанням, які виносяться на голосування, 
здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмо-
вою заявою на ім’я Генерального директора Товариства Леоненко А.А. 
кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у 
місці їх проведення з 10-00 до 10-50 год. Веб -сайт Товариства, на якому 
розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до порядку денного - http://www.zelgay.pat.ua/ 

Генеральний директор 
ПаТ «Зелений Гай»  а.а. Леоненко

ТеРНОПіЛЬсЬКе ПубЛічНе аКЦіОНеРНе ТОВаРи-
сТВО «аГРОПРОМТехНіКа» (далі – Товариство) повідомля, що 
чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2017 року о 10.00 год. 
за місцезнаходженням Товариства: Тернопільська обл., Тернопіль-
ський  р-н., смт.В.бірки, вул.Грушевського, 134 (зал засідань).Реєстрація 
акціонерів з 9 год.35 хв. до 10.00 год. Дата складання переліку акціонерів,які 
мають право на участь у Зборах-24.04.2017 р.(станом на 24.00 годину).

Проект порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії. 2.Затвердження порядку і способу засвідчен-

ня бюлетенів для голосування. 3.Обрання голови та секретаря зборів. 4.Звіт 
Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 рік. 5.Звіт Наглядової ради за 2016 рік. 6.Звіт Ревізійної комісії за 
2016 рік. 7.Затвердження річного звіту Товариства. 8.Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітів Голови правління,Наглядової ради, Ревізійної комі-
сії. 9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за наслідками діяльності 2016 
року. 10.Зміна типу Товариства. 11.Зміна найменування Товариства. 12.Вне-
сення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту. 13.Внесення 
змін до положень Товариства: про Наглядову раду, виконавчий орган,загальні 

збори акціонерів шляхом викладення їх у новій редакції.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://www.
teragro.ter.net.ua. Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати документ,що 
посвідчує особу,представникам акціонерів - документ та доручення,оформлене 
відповідно до чинного законодавства. Акціонерам надається можливість озна-
йомитися з документами,необхідними для прийняття рішень з питання порядку 
денного,за місцезнаходженням Товариства, у робочі дні з 10-00 години до 15-00 
години.Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми: Макар Л.І. Телефон для довідок: /0352/49-22-51.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  
(тис.грн.): (найменування показника звітний період 2016 р./ попередній період 
2015р.): усього активів 1762/1793; основні засоби(залишкова вартість) 929/960; 
інші необоротні активи 374/ 376; запаси 167/166; сумарна дебіторська забор-
гованість 281/ 281; грошові кошти та їх еквіваленти 11/10; непокритий збиток 
211/193; власний капітал 1720/1738; статутний капітал 389/389; довгострокові 
зобов’язання 21/21; поточні зобов»язання 21/34; вартість чистих активів 
1720/1738; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7/7.

НаГЛядОВа Рада ТОВаРисТВа.
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(код ЄдРПОу 33168696, місцезнаходження Товариства — харківська 
область, ізюмський район, с. іванчуківка, вул. Привокзальна, 11)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 28 квітня 2017 року о 16.00 год. за адресою: харківська область, 
ізюмський район, с. іванчуківка, вул. Привокзальна, 11, кімната 1

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 15.45 до 15.55 год.
ПОРядОК деННий (ПеРеЛіК ПиТаНЬ, щО ВиНОсяТЬся На 

ГОЛОсуВаННя):
1. Обрання та відкликання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Про порядок проведення зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 

2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
6. Висновок Ревізора про результати фінансово-господарської діяль-

ності за 2016 рік.
7. Про затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2016 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку за 2016 рік.
9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, 

та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Това-
риства.

10. Затвердження положення про Наглядову раду товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 21876 16610
Основні засоби 11023 11844
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 644 1017

Сумарна дебіторська заборгованість 9049 2790
Грошові кошти та їх еквіваленти 228 128
Нерозподілений прибуток 1213 400
Власний капітал 5842 5020
Статутний капітал 2150 2150
Довгострокові зобов’язання 26 24
Поточні зобов’язання 16008 11566
Чистий прибуток (збиток) 822 185
Середньорічна кількість акцій (шт.) 500 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 49 34

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 24 квітня 2017 р.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська область, 
Ізюм ський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11, кімната №1 з поне-
ділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами Н.А. Левенець. Докумен-
ти надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайом-
лення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не 
пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведен-
ня чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учас-
нику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього 
письмового запиту. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформле-
ну згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

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

Телефон для довідок: тел. (5743) 5-09-06
директор 
ПраТ «іВаНчуКіВсЬКе хПП»  Н. а. Левенець

ПРиВаТНе аКЦіОНеРНе ТОВаРисТВО
«іВаНчуКіВсЬКе хЛібОПРийМаЛЬНе ПідПРиЄМсТВО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Айбокс Банк»

2. Код за ЄДРПОУ 21570492
3. Місцезнаходження 03015, м. Київ, вул. Дiлова, буд. 9-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 205-41-80 (044) 205-41-80
5. Електронна поштова адреса bank@iboxbank.online
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.iboxbank.online/

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Ради ПАТ "Айбокс Банк" вiд 13.03.2017р. (Про-

токол № 72) вiдбулися змiни в складi посадових осiб Банку, а саме з 
13.03.2017 року припинено повноваження Голови Правлiння ПАТ "Айбокс 
Банк" Макаревич Оксани Сергiївни з одночасним припиненням трудового 
договору. Пiдстава такого рiшення –заява Макаревич О.С. про звiльнення 
з займаної посади за власним бажанням з 13.03.2017р.

Макаревич О.С. часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%). 
Згоду на розкриття паспортних данних не надала.

Макаревич О.С. була призначена на посаду Голови Правлiння Банку 
вiдповiдно до рiшення Ради Банку вiд 18.03.2016р. Виконувала обов'язки 
Голови Правлiння Банку з 25.04.2016р. пiсля погодження Нацiональним 
банком України.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Макаре-
вич О.С. не має.

Вiдповiдно до рiшення Ради ПАТ "Айбокс Банк" вiд 13.03.2017р. (Про-
токол № 72) у зв’язку з припиненням трудового договору з Головою 
Правлiння ПАТ "Айбокс Банк» Макаревич Оксаною Сергiївною, було при-
значення тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правлiння ПАТ "Айбокс 
Банк" начальника Управлiння дилiнгу, Члена Правлiння Iщенко Олену 
Володимирiвну з 14 березня 2017 року.

Iщенко О.В. часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%). Згоду 
на розкриття паспортних данних не надала.

На посаду тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правлiння ПАТ "Ай-
бокс Банк" призначена до погодження кандидата на посаду Голови 
Правлiння Банку Нацiональним банком України.

Протягом останнiх п’яти рокiв Iщенко О.В. займала посаду начальника 
Вiддiлу консолiдованої позицiї та роботи на ринках казначейства 
ВАТ "Аграрний комерцiйний банк", з 2015р. — начальник Управлiння 
дилiнга казначейства, Член Правлiння ПАТ "Агрокомбанк".

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Iщенко О.В. 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 Iщенко Олена Володимирiвна
Т.в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.03.2017
(дата)

ПубЛIчНе аКЦIОНеРНе ТОВаРисТВО «айбОКс баНК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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1. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ АГРОХІМ 54
2. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ БУКОВИНА 67
3. ПРАТ АВТО ТЕХСЕРВІС 3
4. ПАТ АВТОБАЗА №1 14
5. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ІСУЗУ, УКРАЇНА»
87

6. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 12354

58

7. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15142

10

8. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15162

56

9. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО-15339

128

10. ПАТ АГРОНАФТОГАЗСЕРВІС 18
11. ТПАТ АГРОПРОМТЕХНІКА 128
12. ПРАТ АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС 77
13. ПРАТ АГРОФІРМА «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 71
14. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ
57

15. ПАТ АЙБОКС БАНК 129
16. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 66
17. ПАТ АЛЬТБАНК 26
18. ПРАТ АМУР 32
19. ПАТ АНТОНІНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
11

20. ПАТ АПЕКС-БАНК 109
21. ПАТ АПЕКС-БАНК 121
22. ПРАТ АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«БУДДЕТАЛЬ»
118

23. ПРАТ АСОЦІАЦІЯ ОКО 93
24. ПРАСТ АСТРО-ДНІПРО 102
25. ПАТ БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
119

26. ПАТ БАНК ПОРТАЛ 78
27. ПАТ БАНК ПОРТАЛ 86
28. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКА ФАБРИКА ОДЯГУ 75
29. ЗАК БЕРДЯНСЬКБУД 43
30. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ 

ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ
14

31. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

111

32. ПАТ БІО МЕД СКЛО 117
33. ПАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ 
ЗАВОД

78

34. ПРАТ БОРОВИЦЬКЕ 33
35. ПАТ БОРЩІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 10
36. ПАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС 38
37. ПАТ БТА БАНК 31
38. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 9 

«ПОЛТАВАНАФТОГАЗБУД»
67

39. ПРАТ БУЯЛИКСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

103

40. ПАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 
КОМБІНАТ

119

41. ПРАТ ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

107

42. ПРАТ ВЕСОТРА-ХАРКІВ 47
43. ПРАТ ВЕСОТРА-ХАРКІВ 51
44. ВАТ ВІДЕОТЕХНІКА 126
45. ПАТ ВІЕС БАНК 123
46. ПРАТ ВІЛЬХОВАТКА 68
47. ПАТ ВІННИЦЯГАЗ 85
48. ПРАТ ВКВ 45
49. ПАТ ВОЛИНЬБАКАЛІЯ 82
50. ПРАТ ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ 84

51. ПРАТ ГАЛІМПЕКС-КЛАВДІЇВСЬКА ФАБРИКА 
ЯЛИНКОВИХ ПРИКРАС

125

52. ПАТ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ 108
53. ПРАТ ГІДРОСИЛА АПМ 72
54. ПРАТ ГІДРОСИЛА ЛЄДА 73
55. ПАТ ГІПРОТРАКТОРСІЛЬГОСПМАШ 135
56. ПРАТ ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА 94
57. ПАТ ГРАВІТОН 90
58. ПАТ ГРОНО-ТЕКС 33
59. ПАТ ГСКБ ГРУНТОМАШ (ГОЛОВНЕ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ)

90

60. ПРАТ ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕРА 50
61. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА
46

62. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 25
63. ЗАТ ДОНМАШБУД 104
64. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 84
65. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 114
66. ПАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ 

ВИРОБІВ
10

67. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 12
68. ПРАТ ЕНЕРГОСТАЛЬ 65
69. ПРАТ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ 99
70. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОД
65

71. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ЗАВОД

65

72. ПРАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 64
73. ПРАТ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВЕ ПІДПРИЄМСТВО 10
74. ПАТ ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА 113
75. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД 

«АГРОМАШ»
75

76. ПАТ ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 98
77. ПРАТ ЗАВОД «ЕЛОКС» 19
78. ПАТ ЗАВОД «ФРЕГАТ» 127
79. ПАТ ЗАВОД «АКЦЕНТ» 43
80. ПАТ ЗАВОД «ТІРА» 55
81. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ 

«ІСКРА»
101

82. ПАТ ЗАПАДИНСЬКЕ 120
83. ПАТ ЗАПОРІЖАВТОТРАНС 53
84. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ 

ЗАВОД 
21

85. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ 
АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ

40

86. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

52

87. ПАТ ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ 127
88. ПАТ ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4» 104
89. ПАТ ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5» 97
90. ПРАТ ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
129

91. ПРАТ ІЗТ-АВТО 74
92. ПАТ ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 51
93. ПАТ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА 54
94. ПРАТ ІМ.ШЕВЧЕНКА 35
95. ПАТ ІМЕНІ ЧАПАЄВА 56
96. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«ВОСТОК-ІНВЕСТ»
69

97. ПАТ ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ 58
98. ПРАТ ІНФУЗІЯ 108
99. ПРАТ ІСТА-ЦЕНТР 23
100. ПРАТ КАЛИНА-95 7
101. ПАТ КАМ’ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ 62
102. ПРАТ КАТП-1028 77
103. ПАТ КВАНТОР 44

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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104. ПРАТ КЗЕСО-ХОЛДИНГ 124
105. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 4
106. ПАТ КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 122
107. ПАТ КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
АРМАТУРОБУДУВАННЯ

20

108. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД 79
109. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МОТОЦИКЛЕТНИЙ ЗАВОД 105
110. ПАТ КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»

116

111. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД 26
112. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 7
113. ПРАТ КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ 85
114. ПАТ КІНДРАТІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД 15
115. ПАТ КОБЛЕВО 48
116. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ 

КАПІТАЛ»
64

117.  КОМПАНІЯ «ІСБ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.» / 
ПАТ «МЕГАНОМ»

14

118. ПАТ КОМПАНІЯ «КАТРАН» 98
119. ПАТ КОННЕКТОР 69
120. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 5
121. ПАТ КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ 21
122. ПРАТ КОРДЕЛІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ 
ЗАВОД

83

123. ПАТ КОРОПСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 43
124. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ 

ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
36

125. ПАТ КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 74
126. ПАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 103
127. ПРАТ КУА АПФ «УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 96
128. ПРАТ ЛЕСЯ 9
129. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ 

«УКРТРАНСЛІЗИНГ»
5

130. ПРАТ ЛІКТРАВИ 76
131. ПРАТ ЛІТОПИС І КО 77
132. ПАТ ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО 87
133. ПАТ ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ № 536 20
134. ВАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 

УСТАТКУВАННЯ
11

135. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 96
136. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
33

137. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 12
138. ПАТ ЛЬОНОКОМБІНАТ СТАРОСАМБІРСЬКИЙ 112
139. ПАТ МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 27
140. ПРАТ МАЛЬВА 34
141. ПАТ МАРІУПОЛЬГАЗ 105
142. ПАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ» 53
143. ПРАТ МЕДТЕХНІКА-СЕРВІС 40
144. ПАТ МЕНА ПАК 48
145. ПРАТ МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ 57
146. ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 35
147. ПРАТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 59
148. ПАТ МІОРИТМ 84
149. ПРАТ МОЛОДІЖНА МОДА 76
150. ПАТ МУКАЧІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ПОСТАЧАННЯ ІМПОРТНОЮ ТА 
ЕКСПЕРТНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

49

151. ПАТ МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ 115
152. ПАТ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 86
153. ПРАТ НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС 60
154. ПРАТ НВО ПРОГРЕС 29
155. ПАТ НВП «СЕМЗ» 31

156. ПАТ НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ 114
157. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 47
158. ПРАТ НІТОР 41
159. ПРАСТ НОВИЙ ДНІПРО 102
160. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
121

161. ПАТ НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ

110

162. ПАТ НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД 97
163. ПРАТ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОГРЕС» 17
164. ПРАТ ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ 49
165. ПРАТ ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ 

УПРАВЛІННЯ 
«ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС»

6

166. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД 32
167. ПАТ ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 126
168. ПАТ ОДЕССІЛЬМАШ (ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ)

93

169. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

42

170. ПАТ ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 89
171. ПАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 70
172. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА - 508
118

173. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 59
174. ПАТ ПІВДЕНСПЕЦБУД 62
175. ПРАТ ПІРАМІС 73
176. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 18
177. ПРАТ ПМК №42 30
178. ПРАТ ПОБУТСЕРВІС 17
179. ПРАТ ПОДІЛЛЯ-ПЛЮС 17
180. ПРАТ ПОЛІМПЕКС 13
181. ПРАТ ПОЛОНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 106
182. ПРАТ ПОЛТАВАРИБА 16
183. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-

ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД
118

184. ПРАТ ПРАГА-АВТО 15
185. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКЕ 46
186. ПАТ ПРИЛАДОБУДІВНИК 121
187. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 100
188. ПАТ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК 8
189. ПАТ ПРОДЦЕНТР 2
190. ПАТ ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ
88

191. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ 60
192. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ 61
193. ПРАТ ПРОМІНЬ-1 77
194. ПРАТ ПРОМІНЬ-1 107
195. ПАТ РАДОМИШЛЬСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 

11848
122

196. ПАТ РАДСАД 52
197. ПАТ РАФАЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР 24
198. ПРАТ РБУ-56 3
199. ПРАТ РБУ-56 64
200. ПРАТ РЕМАНЕТ 23
201. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ №3
39

202. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №3

50

203. ТОВ РЕНЕСАНС 109
204. ПАТ РЕНІЙСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 80
205. ТОВ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ «ШУВАР»
19

206. ПРАТ РІВНЕБУД 51
207. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 
39
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208. ПРАТ РІВНЕСІЛЬСЕРВІС 57
209. ПАТ РОМЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 88
210. ПАТ РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 92
211. ПАТ САРНИФАРМАЦІЯ 67
212. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКА НАФТОБАЗА 86
213. ПРАТ СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
37

214. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ЧОРНОМОРСЬКА 
ПЕРЛИНА»

81

215. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР» 51
216. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №241
94

217. ПРАТ СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР 66
218. ПАТ СТОМА 71
219. ПРАТ СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 101
220. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 95
221. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛЬНА» 68
222. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА» 120
223. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 55
224. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТАР-ПОЛІС» 9
225. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ 

БУДИНОК»
9

226. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС» 115
227. ПРАТ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ УКРАЇНИ 6
228. ПРАТ СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

«СТРІТЕКС»
3

229. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«НАСОСЕНЕРГОМАШ» 

63

230. ПРАТ ТЕЛЬКОМ 110
231. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬКНИГА 46
232. ПРАТ ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 

«ЕЛЕКТРОНІКА»
91

233. ПАТ ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБНЕВИЙ ЗАВОД 22
234. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 125
235. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ГІДРОСИЛА» 72
236. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГ» 47
237. ПАТ ТРИГОН 77
238. ПАТ ТРИГОН 106
239. ПАТ ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
100

240. ПРАТ У.П.Е.К. 70
241. ПАТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА 63
242. ПАТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА 91
243. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ
104

244. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

18

245. ПРАТ УКРЕЛЕКТРОНБУД 83
246. ПАТ УКРЗАЛІЗНИЦЯ 92

247. ПРАТ УКРТОРГБУД 52
248. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ОМЗ 29
249. ПРАТ УРАЛТРАК-ДНІПРО 23
250. ПРАТ УРОЖАЙ 91
251. ПРАТ ХАРКІВПРОДМАШ 79
252. ПАТ ХАРКІВСПЕЦАВТО 127
253. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД 124
254. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 68
255. ПРАТ ХАРКІВФОРМВИДАВ 123
256. ПАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 13
257. ПРАТ ХАРЧОПРОДТОРГ 38
258. ПРАТ ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ 52
259. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ ПО БСЛУГОВУВАННЮ 
МІСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

40

260. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ 
МІСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

54

261. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

52

262. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 47
263. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 36
264. ПРАТ ХЛІБОРОБ 118
265. ПРАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО 113
266. ПАТ ХПП 24
267. ПАТ ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 43
268. ПАТ ЧЕКСІЛ 16
269. ПРАТ ЧЕРКАСИ-АВТО 112
270. ПРАТ ЧЕРКАСИРИБГОСП 28
271. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ЗАХИСТУ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
50

272. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ФІРМА МЕБЛІ 28
273. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 27
274. ПАТ ЧЕРНІГІВГАЗБУД 44
275. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА 

«БЕРЕГИНЯ»
99

276. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 104
277. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 
«М’ЯСОМОЛТЕХПРОМ»

61

278. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17462

41

279. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ

45

280. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 49
281. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-

ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ
40

282. ПАТ ЧОРНОМОР 47
283. ПРАТ ЮЖМОРМОНТАЖ 40
284. ПРАТ ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА 12

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17051
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
15.03.2017 р. 
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