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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора 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- прийнято рішення
НІСТЮ «ЄВРОФОРМАТ ППМ» у професійному учаснику фондового ринку ПрАТ «КУА
«СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»
2. Щодо погодження набуття істотної участі Ткаченком С.Г. у професійному учаснику фондо- прийнято рішення
вого ринку ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»
3. Про надання письмового погодження щодо набуття спільної прямої істотної участі Товкачу прийнято рішення
А.В. та Товкач В.А. у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС» (код
ЄДРПОУ 25395301)
4. Про затвердження Змін до Плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фон- прийнято рішення
дового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
5. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондово- прийнято рішення
го ринку на 2017 рік та Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку на 2017 рік
6. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку рішення схвалено
«Про внесення змін до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтин(для
гової оцінки за Національною рейтинговою шкалою» (для оприлюднення)
оприлюднення)
7. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку рішення схвалено
«Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноваже(для
них рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтинго- оприлюднення)
вих агентств» (для оприлюднення)
8. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства «Діа прийнято рішення
мантбанк»
9. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства прийнято рішення
«Державний ощадний банк України»
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Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т. в. о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 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, відповідно до документів, наданих ПАТ «Камінь-Каширський
льонозавод», код за ЄДРПОУ: 05517417, 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. 1 Травня, на зупинення обігу акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного
товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «Камінь-Каширський
льонозавод» — розпорядження № 69-КФ-З від 15 березня 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«17» березня 2017 року
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-

ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року
за №2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих
документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«АСТА-КАПІТАЛ» для виключення відомостей про Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ЦЕНТРУМ», реєстраційний код за Реєстром:
23300333, з Єдиного державного реєстру інститутів
спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасовано
реєстрацію регламенту Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду
«ЦЕНТРУМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«АСТА-КАПІТАЛ», зареєстрованого 26.08.2015 року.
Анульовано свідоцтво про внесення відомостей про Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ЦЕНТРУМ», реєстраційний код за Реєстром: 23300333, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 26.08.2015 року
№ 00333, видане Національною комісією з цінних паперів 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 посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Публічне акціонерне товариство «Продцентр»

Публічне акціонерне товариство «Продцентр» (код за ЄДРПОУ
01549863), місцезнаходження 10029, м. Житомир, вул. Котовського, буд.61
(надалі за текстом — Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом — загальні збори), які призначені 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, складається 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 рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого загальними зборами та секретаря загальних
зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування 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 Товариства 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.
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7. Затвердження річних звітів Товариства за 2015-2016 роки.
8. Доповідь представника незалежної аудиторської компанії по висновкам 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 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.
12. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства,
Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової 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 обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 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 обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.
19. Обрання директора Товариства.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу учасника; для представника учасника — документ,
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що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства України. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 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, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — головний
бухгалтер Трохимчук В.В. Телефон для довідок (0412 36-22-30). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного 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
0
0
0
протягом періоду, шт.
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
0
власних акцій протягом звітного періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
16
24
25
(осіб)

Приватне акціонерне товариство «Авто техсервіс»
До уваги акціонерів ПрАТ «Авто техсервіс»!
Приватне акціонерне товариство «Авто техсервіс» (код ЄДРПОУ
19294955, місцезнаходження: 54008, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 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 затвердження 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 затвердження 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 інвестиції -/-; 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 -/-; Поточні зобов’язання 659,0/625,9; Чистий прибуток (збиток) -31,2/-36,4; Середньорічна 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 акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
http://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 — фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу та документ, 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 проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень 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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

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 дивідендів — з 26.06.2017 р. по 14.09.2017 р. Дивіденди виплачуються безпосередньо 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.

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 рішення про виплату дивідендів
2. Текст повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство «Стрийська швейна фабрика
«Стрiтекс»

05468127
82400, Стрий, Новакiвського 5
0324552104 0324552104
vk@stritex.com.ua
WWW.STRITEX.COM.UA

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 отримано 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 складає 18,2471 вiдсотка вiд загальної кiлькостi акцiй та загальної кiлькостi голосуючих акцiй; стало 849970 штук простих iменних акцiй, що складає
18,304476 вiдсотка вiд загальної кiлькостi акцiй та загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Коколюс Ярослав Володимирович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
14.03.2017
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «КИЇВПРОЕКТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерів Публічного 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. 1622 (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 адресою: 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 Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВПРОЕКТ». 3.Про
затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.4. Про схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.5. Про прийняття рішення за наслідками 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 Товариства за 2016 рік. 10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової
ради. 13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції. 15. Внесення змін та доповнень, визнання
такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства. 16. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів
акціонерів:
По першому питанню: Обрати членами Лічильної комісії: Приймак Світлану 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 акціонерів проводиться з розрахунку одна акція — один голос, крім кумулятивного голосування за принципом відповідно до чинного законодавства, з
використанням бюлетенів для голосування. По четвертому питанню: Затвердити 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: Затвердити 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 звітного 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 Світлани Костянтинівни; Попова Олександра Євгенійовича;Луценка Ігоря
Миколайовича;Капшука Андрія Володимировича;Клименка Євгена Григоровича. По дванадцятому питанню: Затвердити наступні умови цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради:
1. Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються
законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, 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 запитів Члена Наглядової ради;- виконувати інші обов’язки, передбачені законом 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, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;- чесно, своєчасно і сумлінно виконувати обов’язки, покладені на нього законом України
«Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Статутом Това-
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риства, Положенням про Наглядову раду;- дбайливо ставитися до майна
Товариства;- не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової
ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;- особисто виконувати
обов’язки, покладені на нього як Члена Наглядової ради Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, та чинним законодавством;- виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду.
Член Наглядової ради має право:- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;- ініціювати скликання Наглядової ради;- інші права, передбачені чинним
законодавством України. Члени Наглядової ради:- несуть цивільно-правову
відповідальність перед Товариством солідарно за збитки, завдані Товариству діями (бездіяльністю) Наглядової ради; — акціонери та член Наглядової 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 безоплатній 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 договори з Членами Наглядової ради.По тринадцятому питанню: Припинити
повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:
Вербіної Тетяни Вікторівни;Галкіної Зої Михайлівни;Нікшича Олександра Аркадійовича. По чотирнадцятому питанню: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в
новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені Товариства.Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні юридичні дії з питань реєстрації Статуту Товариства 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 втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».
По шістнадцятому питанню: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів:
1. Направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори тощо) граничною сукупною вартістю до 250 000 000
(Двісті п’ятдесят мільйонів) гривень.2.Правочини по забезпеченню виконання 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 протягом 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 Наглядової ради Товариства.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; уповноважені особи — 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 загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення
акціонерів з документами — перший заступник директора Єгорова Світлана Іванівна. Довідки за тел. +38 (044) 234-05-20; та на власному веб-сайті
Товариства www.kyivproekt.com
Основні показники фінансово-господарської діяльності Публічного 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), Сумарна дебіторська заборгованість 16188 (18350), Грошові кошти та їх еквіваленти 1070 (1761), Нерозподілений прибуток 32212 (1022), Власний капітал 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 власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 (0), Загальна сума коштів,
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 (0), Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 66 (65)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
Голова Наглядової ради ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

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 ТОВАРИСТВО «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 використовується 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 — Товариство) від 14.03.2017 року №3, прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (надалi — правочин),
а саме на укладення Договору на постачання природного газу №73/0317-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, визначена 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 предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 38,19%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту Товариства,
вiдсутнi.
Додаткова інформація: річними загальними зборами акціонерів Товариства від 22.03.2016 року, протокол №1, попередньо схвалено вчинення Товариством значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного 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 Товариства надано наглядовій раді Товариства повноваження без отримання 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, гранична 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 зазначеного 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 «Лізингова компанія «Укртранслізинг»

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 Коновальця, 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».

зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «Укртранс
лізинг», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 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 звернутися за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8, із письмовою 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.

Проект порядку денного річних Загальних зборів:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.
3. Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого
органу Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
10. Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати.
11. Про уповноваження особи на здійснення персональних повідомлень акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення.
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 ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8. В день проведення річних Загальних

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 Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №51 (2556) від 16.03.2017 року.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС» , місцезнаходження: 36008, м. Полтава,

вул. Гаражна 7, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 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 посвідчує 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 голосування 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 Товариства 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 акціонерів, щодо яких є зацікавленість.
Основні показники фінансово — господарської діяльності
підприємства , тис. грн.
Найменування показника
Період
Попередній Звітний
2015р.
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
8
18
(осіб)
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Гаражна 7, кімната Б — ІІІ- 7 в робочі дні щоденно 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 проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах — 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

Приватне акціонерне товариство «Страхові гарантії України»
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 проведена 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 господарської 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 фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів акціонерам Товариства.
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 Товариства у кабінеті заступника Голови правління за адресою: м. Київ,
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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 проведення загальних зборів до початку реєстрації акціонерів в місці їх проведення.
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
14
16
(осіб)
Інформація щодо проведення загальних зборів разом з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНА-95»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 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
розкриття інформації: 23493962.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
прийняття рішення про припинення емітента: 14.03.2017; назва уповноваженого 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 обслуговування; спосіб припинення юридичної особи: перетворення; дата проведення 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 — розмір статутного капіталу ТОВ «КАЛИНА-95», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «КАЛИНА-95»,
що перетворюється (30392,50 грн.), зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну; інформація про
порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичних осіб — правонаступників: Перелік
засновників
(учасників)
створюваного
товаристваправонаступника, 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 кожного засновника (учасника). Розподіл часток створюваного
товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Розмір
статутного капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має
дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну
вартість акцій, що не підлягають обміну. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНА-95» конвертуються в частки
підприємницького товариства-правонаступника — ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КАЛИНА-95» та розподіляються серед його учасників. Коефіцієнт конвертації дорівнює
1. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення 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 повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова комісії з припинення Голюга Володимир Олександрович. 14.03.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні 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
розкриття інформації: 23493962.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 загальні збори акціонерів. Дата прийняття рiшення — 14.03.2017. Змiст
такого рiшення iз зазначенням пiдстав: припинення повноважень одноосібного виконавчого органу та призначення комісії з припинення у складі однієї особи у зв`язку з прийняттям рішення про
припинення емітента шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. Припинено повноваження — Генеральний директор Голюга Володимир Олександрович, у зв`язку з прийняттям 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 емітента до комісії з припинення. Призначено — Голова комісії з припинення Голюга Володимир Олександрович 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 директор ПрАТ «КАЛИНА-95».
III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова комісії з припинення
Голюга Володимир Олександрович. 14.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 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 розкриття інформації: 23493962.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: 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 правочинів: щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів — 100 тис.грн.; вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітност 57,7 тис.грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента 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 загальних 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 законодавством. Голова комісії з припинення Голюга Володимир Олександрович. 14.03.2017

Публічне акціонерне товариство
«Київський шовковий комбінат»
Публічне акціонерне товариство «Київський шовковий комбінат» (надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ-00306822, місцезнаходження — 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 лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2.Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 4.Затвердження регламенту загальних

зборів акціонерів. 5.Звіт 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 висновків 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди 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 зборів 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 загальних зборів — за місцем їх проведення за адресою: 03150, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411. Посадова особа, відповідальна 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. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.):
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
37 152,2
44 550,8

Публічне акціонерне товариство
«Промислово-фінансовий банк»

20 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференцзала, третій поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі — ПАТ «ПФБ»,
місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 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 уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних 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 наслідками 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 наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік. Затвердження заходів
за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми. 6. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2016 рік. 7. Про розподіл прибутку 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 кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ». 10. Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ». 11. Про затвердження умов
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ПФБ», встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (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 необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (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 ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення 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 питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо
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Основні засоби
26 246,7
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
5,8
Сумарна дебіторська заборгованість
2 009,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
370,7
Нерозподілений прибуток (непокритий
(11 273,8)
збиток)
Власний капітал
27 981,1
Статутний капітал
21 350,0
Довгострокові зобов’язання, цільове
7 352,5
фінансування та забезпечення
Поточні зобов’язання
1 818,6
Чистий прибуток (збиток)
(4 943,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
42 700 000
Кількість власних акцій, викуплених
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
власних акцій протягом періоду
Середня кількість працівників,
17
осіб

29 726,7
1,9
5 813,6
692,4
(6 330,5)
36 268,6
21 350,0
6 997,7
1 284,5
(3 266,8)
42 700 000
0
0
15

Виконавчий орган ПАТ «Київський шовковий комбінат»

нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати 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 зазначенням 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. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 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 Попередній
період
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
1 071
1 106
податку на прибуток
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
—
681
активи групи вибуття
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

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 будинок». 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 паспорт, представникам акціонерів — паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, 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 Товариства. 2.Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 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 наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 6.Звіт ревізійної комісії Товариства 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 прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 9. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2017 рік. 10.Затвердження
розміру річних дивідендів. 11.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться ПрАТ «СК «Страховий будинок» протягом
року, визначення осіб, уповноважених на підписання значних правочинів. 12.Про зміну місцезнаходження Представництва ПрАТ «СК «Страховий будинок» у м.Києві.
Під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 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 ознайомлення з ними за адресою: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Плеханова,
будинок 16, офіс 70 з 20.03.2017 р. до початку Загальних зборів акціонерів 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 особа — Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок» — Коваль Марина Олександрівна, тел. (056) 790-10-95. 21 квітня
2017 р. ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів
Товариства та у місці проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. За інформацією звертатися за тел.: (056) 790-10-95
Основні показники фінансово-господарської діяльності за
2016 рік, тис. грн.
№
Найменування показнику
Період
звітний попередній
п/п
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
0
0
протягом періоду (шт.)
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
16. Чисельність працівників на кінець періоду,
7
9
осіб
Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія
«Страховий будинок»»

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Стар-Поліс» (надалі — Товариство, код за

ЄДРПОУ–35810956, місцезнаходження — 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2017 року о 10:00 год. за адресою: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 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 регламенту загальних зборів акціонерів. 4. Звіт Правління 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 Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття 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 учасникам загальних зборів 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 12 квітня 2017 року.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені 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 проектами 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) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів за
2016 рік: Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«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 даних 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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
На виконання вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товари-

Публічне акціонерне товариство
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО-15142»,

ства»,

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 припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, про затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення, порядку, умов та строків конвертації (обміну) акцій Товариства
на частки у статутному капіталі товариства — правонаступника та про обрання комісії з припинення акціонерного Товариства. Строк пред’явлення
вимог кредиторів протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення щодо припинення юридичної особи. Захист прав кредиторів при перетворенні Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
Довідки за телефоном (050) 3901923

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 чергових загальних зборів акціонерів (надалі — «Загальні збори»), які відбудуться «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. Початок зборів о 1500 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних 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 Загальних 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 Наглядової ради Товариства.
13. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства», «Кодексу корпоративного управління Товариства».
15. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів
ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
16. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
17. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
18. Про затвердження Положення «Про Правління ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
19. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ 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 укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради
ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
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повідомляє ,що в опублікованому в бюлетені «Відомості Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 35 від 21.02.2017 року повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів в питанні 4 допущена технічна помилка, виправлене питання 4 порядку денного : 4 . Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів та порядку
голосування на загальних зборах акціонерів.

22. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії
ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».
23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 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 голосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти»
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня
проведення Загальних зборів акціонерів.
25. Про затвердження (схвалення) переліку договорів, укладених Товариством 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 паспорт 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.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до
дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 35600, Рівненська 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, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, актовий зал. Посадова особа, відповідальна 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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Публічного акціонерного товариства «Антонінське ремонтно–
транспортне підприємство», код ЄДРПОУ 00909590,
Чергові загальні збори акціонерів

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 відповідно 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 голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016р. та прийняття 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 приватне 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 акціонерного 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 комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Директором, 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, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова правління Томчук Олександр Анатолійови. Інформація з проектами рішень щодо кожного 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 запрошує 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 Загальних 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 устаткування» 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 Спостережної (Наглядової) ради ВАТ «Львівський завод комунального устаткування». 8. Про заслуховування звіту Правління ВАТ «Львівський завод
комунального устаткування». 9. Визначення типу Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 10. Прийняття 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 Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про
Правління, Положення про Ревізійну комісію. 13. Про переобрання Ревізійної комісії Товариства, визначення її кількісного складу. 14. Про переобрання Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ВАТ «Львівський завод комунального
устаткування», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів. 16. Про визначення характеру
значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Львівський завод комунального устаткування» протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладання таких
правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 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 завод 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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. Володимира 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 акціонерного товариства кожен акціонер повинен мати при собі документи, що
посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера 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 порядку 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 зборах Товариства.
8. Про делегування Наглядовій раді (Cпостережній раді) до наступних
Загальних зборів Товариства повноважень щодо прийняття рішень стосовно вчинення будь-яких значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2016 рік (тис. грн.)
Найменування показника
період
Звітний попередній
(2016)
(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.

Приватне акціонерне товариство «Якобз Дау Егбертс Україна»

(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 загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «03» квітня 2017 року об
11 годині 00 хвилин в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету 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 місцем проведення позачергових загальних зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера — паспорт або документ, що посвідчує особу та
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства — станом на 24-00 годину «28» березня 2017 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової Ради Товариства.
5. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Правління Товариства.
7. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Правління Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії Товариства.
9. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення про внесення змін до реєстраційних відомостей
Товариства.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://www.jacobsdouweegberts.com/about-us/ukraine.
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових
загальних зборів акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, 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 робочі 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 документами — Ірина Котко. Довідки за телефоном 0542 702 505.
Наглядова Рада Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

нення господарських правочинiв з надання послуг приймання, зберiгання та
вiдвантаження нафти та нафтопродуктiв — вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 тис. грн. Предмет правочину: надання послуг з перевалки сирої нафти. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину, 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 даними 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

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 надання 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» проголосувало 79,07 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). А саме: на вчи-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД» (далі — Товариство) (ідентифікаційний код 00191135; місцезнаходження: пр-т Ілліча, буд. 54, корпус 4, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 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., місто Маріуполь, проспект Металургів, будинок 52, Палац культури коксохімічного 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 коксохімічного 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:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних
зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому
числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
Звітний
Попередній
2016 рік
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
1 453 314
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
215,8
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
1 401
2 401
(осіб)
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто aбo через
уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 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 підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, 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 депозитарною 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 голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних 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 РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» : (050) 425-00-78, (044) 228-91-65.
Генеральний директор ПРАТ «ХТЗ» 	Д.В.Новіков

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІМПЕКС»

(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, адмінбудівля, конференц-зал.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів, порядку денного загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Затвердження звіту генерального директора.
3. Затвердження звіту ревізора товариства та висновку щодо річної фінансової 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 «ПОЛІМПЕКС» в ТОВ «ПОЛІМПЕКС»
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ «ПОЛІМПЕКС» (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний попередній
2016
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
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

(5500,8)
8085,9
1000,0
5206,3
258,2
(1599,3)
1000
-

(3901,5)
9685,2
1000,0
3865,6
174,9
(1465,7)
1000
-

-

-

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 — паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного 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 товариства: м. Полтава, вул. Овочева, 4, в приймальні генерального директора у
робочі дні та у робочий час, у генерального директора товариства Головка 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.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський завод гумових технічних виробів»

(місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул.Леваневського,85),
надалі — Товариство, повідомляє про проведення чергових загальних зборів 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 голосування на загальних зборах акціонерів товариства. 2.Обрання головуючого
та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. 3.Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
4.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2016 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду. 6.Звіт Ревізійної комісії товариства
за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2016 рік. 7.Затвердження 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, Попередній,
2016 рік
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
4
4
(осіб)

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до
чинного законодавства України. Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, за місцезнаходження Товариства 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 — голова 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 товариства «МЕГАНОМ», має намір придбати акції вищезазначеного емітента (публічного акціонерного товариства «МЕГАНОМ») у юридичної
особи — акціонера — у кількості 1 719 857 простих акцій, шляхом укладення окремого правочину у відповідності до чинного законодавства
України.
Дане повідомлення підготовлене на виконання вимог чинного законодавства України, зокрема, положень статті 64 Закону України «Про
акціонерні товариства», та оприлюднюється Компанією шляхом, визначеним чинним законодавством України, оскільки за наслідками
укладення вищенаведених правочинів кількість акцій, які належатимуть останній, становитиме більше 10 відсотків від загальної кількості
простих акцій публічного акціонерного товариства «МЕГАНОМ».
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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 участі 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 загальних 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 розгляду 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 Товариства.
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 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, банківського кредиту або лізингу, покупки автомобільного вантажного транспорту,
вибір виду забезпечення виконання зобов’язань за договорами про надання 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 технічними 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 документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної 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, відповідальна 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. Довідки за телефоном: (044) 563-36-42.
Наглядова рада Товариства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІНДРАТІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»,

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 (надалі — Збори), що відбудуться 20 квітня 2017 року о 12:00 год.
Місце проведення Зборів: Донецька обл., м. Дружківка, смт. ОлексієвоДружківка, вул. О.Тихого, буд. 121-А, 2 поверх, зала засідань.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Про обрання членів лічильної комісії Зборів та прийняття рішення
про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах.
3. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та
прийняття рішення за його наслідками.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення
за його наслідками.
5. Про затвердження річного звіту Товариства.
6. Про визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності
Товариства у 2016 році.
7. Про внесення та затвердження змін до Статуту.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Про обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з
11.00 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.
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 відбуватиметься 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 акціонерам 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, юридичний відділ, та в день проведення Зборів — у місці проведення Зборів. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів — юрисконсульт
Герасименко Юлія Вікторівна.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного 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
Попере2016
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

Приватне акціонерне товариство «Прага Авто»
Приватне акціонерне товариство «Прага Авто» (надалі — Товариство), 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 Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 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 вартість.
12. Про включення додаткових Видів діяльності за КВЕД-2010 із переліку, 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 учасникам загальних зборів 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 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 адресою: 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 проектами 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
2
2
(осіб)
Генеральний директор
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕКСІЛ»

(надалі — Товариство)
Адреса місцезнаходження Товариства: 14014, м.Чернігів, вул.Івана Мазепи, буд.66.
Повідомляємо про скликання «21» квітня 2017 року о 15.00 годині річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 проведення 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 акціонерів.
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 роботи 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, затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльності Товариства за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2016 рік.
10. Про зменшення розміру статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
11. Про реєстрацію випуску акцій шляхом зменшення номінальної вартості 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 питань 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 укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
18. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами членами Ревізійної комісіії.
Додаткова інформація щодо зменшення статутного капіталу товариства.
Зменшення статутного капіталу проводиться з метою приведення у відповідність його розміру до значення вартості чистих активів на вимогу

ст.155 Цивільного Кодексу України. Зменшення статутного капіталу відбувається шляхом зменшення номінальної вартості акцій. Мінімальний розмір 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 номінальної 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
Період
Звітний
Попередній
Показника
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 цінних 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, встановленому 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 подаються 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 денного 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 Товариства. 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

Приватне акціонерне товариство
«Полтавариба»
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. Полтава, 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 використовується емітентом для розкриття інформації: http://poltavariba.at24.com.ua/ ,
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
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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 посаді з 14.12.1998р., по 14.03.2017р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Виконання посадових обов’язків головного бухгалтера покладаються на Генерального директора ПрАТ «Полтавариба» — Журавльова Руслана Вікторовича.
Підпис:Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Генеральний директор Р.В. Журавльов
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Об’єднання «Прогрес»

обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у кабінеті директора 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 «ПоділляПлюс» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

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
Попере2016
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

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення чергових загальних зборів акціонерів

місцем знаходження товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор товариства Примак Людмила Василівна.
Отримати додаткову інформацію можна у виконавчому органі товариства 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

повідомляє, що 21 квітня 2017 року о 15 год. 00 хв. відбудуться загальні 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 доручення 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 фінансовогосподарської 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 діяльності 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-

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 загальних 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 Товариства 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 балансу ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2016 рік. 7. Припинення повноважень Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради.
8. Припинення повноважень ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії.
З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства, в планово-економічному відділі, 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

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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 ТОВАРИСТВО «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, http://ubib.com.ua/ua/root_pro_bank/
яка додатково використовується informatsiya_pro_emitenta.html
емітентом для розкриття інформації
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 товариства» прийнято рiшення про обрання корпоративним секретарем Банку
Шиманську Тетяну Сергіївну. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття 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 супроводження 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 «Положення про корпоративного секретаря АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» корпоративний секретар призначається на посаду на необмежений термін.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
В.П.Качуровський
М.П.
15.03.2017

Публічне акціонерне товариство ″Агронафтогазтехсервіс″

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., Коломийський р-н,смт. Гвіздець, вул. І.Франка), повідомляє, що Загальні збори
акціонерівПублічного акціонерного товариства ″Агронафтогазтехсервіс″ відбудуться «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 укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових 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 —
Звітний —
2016 рік
2015 рік
(тис. грн.)
(тис. грн.)
Усього активів
2961
3084

Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції (інші
фінансові інвестиції)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

35
-

63
-

282
2140
118
264
701
1428
478
-268
5711772
-

282
2291
123
563
701
1428
436
-524
5711772
-

-

-

3

3

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на власному веб-сайті за адресою http://angts.biz
У відповідності до вимог ст.36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та п.9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом 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, кількість (тип) належних йому акцій
та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. 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 акціонером, за місцезнаходженням Товариства, або шляхом відправлення на електронну поштову 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 «ПлазмаТек»
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-

18

них зборах — станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.
Проект порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів.
2) Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
4) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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) Товариства 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 підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
11) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
12) Обрання членів Наглядової ради.
13) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової 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 документами, 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. Відповідальна 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 довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом 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
попередній
2016
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»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД ЕЛОКС”

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 «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,
htt://elox.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Тимчасово припинено повноваження головного бухгалтера Орінчак Л.О.згiдно наказу одноосiбного виконавчого органу -Генерального директора 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 непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в ста-

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 відповідальністю «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,

тутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Останнi п'ять рокiв особа 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 головного бухгалтера з 17.03.2017 призначається Колiсник Наталiя Миколаївна.
Посадова особа Колісник Наталія Миколаївна призначена на посаду головного бухгалтера згiдно наказу одноосiбного виконавчого органу- Генерального директора Товариства вiд 14.03.2017 р. № 101/04-1/31 з 17.03.2017р.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Останнi п'ять рокiв особа обiймала посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД
ЕЛОКС». Термiн, на який призначається особа — на перiод вiдпустки головного 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)

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
ІІ. Текст Повідомлення
14 березня 2017 року Загальними зборами Товариства з обмеженою
відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» прийнято рішення про виплату Учасникам Товариства дивідендів за результатами
роботи в попередніх періодах на загальну суму 8520000,00 гривень у термін до 28 лютого 2018 року, щомісячно, пропорційно частці кожного з Учасників 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, пропорційно 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
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№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів ПАТ «КЦКБА»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ
ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (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 Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства;
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 р.;
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства;
9. Затвердження порядку виплати Товариством дивидендів;
10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
11. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення 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 договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 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 документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9, адміністративний корпус ПАТ «КЦКБА», організаційний комітет, каб. № 401, тел.(044) 591-07-59.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
kckba.pat.ua.
Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор — Ю.М. Рикуніч.
Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи повинні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів фізичних осіб — довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим
чином згідно законодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КЦКБА»
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
2016
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»

ПУБЛІЧНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536»

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 «ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536»).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 місцезнаходженням 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 — корпоративний секретар Левчун Сергій Федорович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2016 рік
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
-
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Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
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)

157172
48160
162500
-

164700
28988
162500
-

-

-

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 нарахування 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 укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами наглядової ради.
7. Про створення та відчуження дочірніх та інших підприємств, затвердження 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, вартість 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАЗ»,
які призначені на 20 квітня 2017 року
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код — 25480917 (надалі — Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 69600, Запорізька обл., місто
Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради
Товариства від 03.03.2017 року, призначених на 20.04.2017року о 9-00 годині 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 Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів
Товариства.
4. Звіт Правління 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 Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
7.Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8.Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10.Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
11.Обрання членів Наглядової Ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
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
Нерозподілений прибуток
(4 028 420)
Власний капітал
(3 003 987)
Статутний капітал
605 970
Довгострокові зобов’язання
2 530 889
Поточні зобов’язання
1 574 547
Чистий прибуток (збиток)
(602 809)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
673 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
1643
(осіб)

6 985
(3 425 611)
(2 401 178)
605 970
2 123 059
1 857 043
(1 195 576)
673 300
0
0
1 598

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних 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 Загальних 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 повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера — юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних
зборів Товариства: з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися
за місцезнаходженням Товариства — 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, 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 телефоном: 061-286-04-21.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо проведення 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 ″Концерн Галнафтогаз″
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 обслуговування, літера «Б»), другий поверх, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться
20 квітня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 09-30 год. та закінчиться о 10-40 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 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 новій редакції.
13. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства
в новій редакції.
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 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,
Попередній,
2016 р.
2015 р.
Усього активів
10 708 448
11 186 379
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
852
641
(осіб)

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2015р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2015р., затвердженого 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 порядку 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-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Томашгородський щебеневий завод» (код

ЄДРПОУ 01003414)
повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про
проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі — «Загальні збори»), 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 проводитиметься 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 Зборах — «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 Наглядової 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 Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».
13. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів
ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».
14. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».
15. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».
16. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».
17. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику
ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».
18. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».
19. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради
ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Томашгородський щебеневий
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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, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір
акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі
акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Київ, вулиця
Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18, другий поверх, офіс
ПАТ «Концерн Галнафтогаз» №1), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день
проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення (м. Київ,
вул. Семена Скляренка, 4 (АЗС з пунктом сервісного обслуговування, літера «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»

завод», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових 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 голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
Звітний Попередній
(2016р.)
(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 ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Томашгородський щебеневий завод» за адресою: Україна, Рівненська область, Рокитнівський район, смт. Томашгород, 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. Відповідальною 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 проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт 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.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 Товариства. 2.Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Обрання
голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Затвердження
регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 5.Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту. 6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. 7.Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8.Затвердження річного звіту Товариства 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.Обрання 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 Товариством 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 довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах 14 квітня 2017 р. З документами, щодо питань порядку
денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: Київ, вул.Вербицького, буд.1, офіс №1, в робочі дні (понеділок — 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 документами — Піастро Ольга Вікторівна, тел.501-68-48. Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного: www.utd.net.ua. Основні показники 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
Приватне
акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство
«Реманент»,
місцезнаходження, міжміський
01552747, 76003 Iвано-Франкiвська
код та телефон емітента
область д/н м.Iвано-Франкiвськ
вул. Ушинського, буд.1, (0342) 507118
2. Дата розкриття повного
15.03.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.remanent.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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, закінчення — 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 Ревізійної 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, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 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, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
19. Про вчинення значних правочинів.
20. Про припинення повноважень лічильної комісії
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного зборів у Правлінні Товариства у робочі дні з 10.00 до
16.00 годин за місцезнаходженням Товариства: м. Дніпро, вул. Курсантська, 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 Попередній
2016 р
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
152
158
(осіб)
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам 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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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар’єр» (Код за ЄДРПОУ 13976731) Місцезнаходження:

34375, Україна, Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітнича, буд. 28.
повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про
проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі — «Загальні збори»), які відбудуться «26» квітня 2017 року за адресою: Рівненська обл.,
Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітнича, буд. 28., каб. директора Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах — «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 Наглядової 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 Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».
13. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів
ПрАТ «Рафалівський кар’єр».
14. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Рафалівський кар’єр».
15. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Рафалівський кар’єр».
16. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Рафалівський кар’єр».
17. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику
ПрАТ «Рафалівський кар’єр».
18. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Рафалівський кар’єр».
19. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради
ПрАТ «Рафалівський кар’єр».
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 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 Загальних зборів.
22. Про схвалення значних правочинів.
23. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
Звітний Попередній
(2016р.)
(2015р.)
тис.грн
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. Робітнича, 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 проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною особою
за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства посада головний бухгалтер Стадник Н.П.
(тел.: 03634-53095). 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 паспорт 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»

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Харчопродпакування»
Публічне акціонерне товариство «Харчопродпакування» (далі —
ПАТ «ХПП» або Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі — загальні збори):
повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство
«Харчопродпакування»;
ідентифікаційний код: 03569120;
місцезнаходження Товариства: 03039, м. Київ, вул. СаперноСлобідська, 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. СаперноСлобідська, 25, зал засідань;
час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: реєстрація акціонерів буде проводитись в день проведення загальних зборів (20.04.2017 року) з 08:30 до 09:20 за адресою проведення 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 порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Акціонери ПАТ «ХПП» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за-
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гальних зборів, за місцезнаходженням ПАТ «ХПП» (03039, м. Київ, вул.
Саперно-Слобідська, 25) у робочі дні: з понеділка по п’ятницю, у робочий 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 проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://emitent.tetra-studio.com.ua/hpp.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Затвердження результатів діяльності Товариства за 2016 р.
5.Визначення порядку розподілу прибутків та строків покриття збитків Товариства.
6.Зміна типу та найменування Товариства.
7.Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
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8.Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 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 ревізійної 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 власників цих акцій.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для участі у загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт),
представнику (-ам) акціонера — також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах відповідно до
вимог чинного законодавства України.
Пропозиції щодо питань, які виносяться на голосування приймаються 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

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість простих 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)

Період
Звітний - Попередній 2016 рік
2015 рік
10995
11587
8260
8436
0
0
1291
1483
1361
1493
58
162
10269
10864
527
527
8160
8755
0
0
726
723
(220)
14
2107488
2107488
0
0
0

0

52

54

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»
Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34 А)
повідомляє про скликання річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі — Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), 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 проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 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 Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово — господарської 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 дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» у 2016 році.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».
12. Затвердження умов договорів (цивільно — правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру 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 вчинення 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.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Донбасенерго» (тис. грн.)
Найменування показнику
Період
Звітний
Попередній
2016р.
2015р.
Усього активів
5 250 355 5 545 773
Основні засоби
1 548 226 1 577 749
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
402 393
411 229
Сумарна дебіторська заборгованість
1 028 134 2 151 821
Грошові кошти та їх еквіваленти
626 737
137 051
Нерозподілений прибуток
-227 921
323 128
Власний капітал
475 711
1 026 760
Статутний капітал
236 443
236 443
Довгострокові зобов’язання
790 379
698 049
Поточні зобов’язання
3 984 265 3 820 964
Чистий прибуток (збиток)
- 45 214
— 190 224
Середньорічна кількість акцій, шт.
23 644 301 23 644 301
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
5 408
5 485
періоду, осіб

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на веб — сайті ПАТ «Донбасенерго» — de.com.ua.
Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися 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 поверх) 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 документами — начальник відділу управління корпоративними правами / корпоративний 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»
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Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод»
До уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»!
Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод»
(код ЄДРПОУ — 00293278, місцезнаходження: м. Київ, провулок Балтійський, 23, далі — Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня
2017 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 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 наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 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 необхідно мати: акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт);
представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно чинного
законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 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 Наглядової 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 рішень 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 Попередній
(2016 р.) 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
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
18
40
(осіб)

Публічне акціонерне товариство «АЛЬТБАНК»
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 проведення 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 зовнішнього 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 винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання з ними договорів.
7. Внесення змін до статуту Банку. Уповноваження осіб на підписання статуту Банку в новій редакції.
8. Надання згоди на вчинення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку
(тис. грн.)*
Найменування показника

Всього активів в т.ч.
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2016 рік
409 662

період
2015 рік
298 531

Грошові кошти та їх еквіваленти
341 448
Цінні папери, що обліковуються за
29 851
справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Кредити клієнтам з врахуванням резервів
Інвестиційна нерухомість
3 998
Основні засоби та нематеріальні активи
7 653
Інші активи
26 712
Всього зобов’язань в т.ч.
276 692
Заборгованість перед банками
0
Заборгованість перед клієнтами
270 378
Інші зобов’язання
6 314
Усього капітал, в т.ч
132 970
Статутний капітал
126 116
Накопичений збиток
(20 591)
Збиток до оподаткування
(7 308)
Чистий прибуток (збиток)
1 499
Середньорічна кількість акцій (шт.)
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
75
(осіб)

6 267
3 321
205 391
7 451
76 101
167 060
91 359
73 288
2 413
131 471
126 116
(22 240)
(19 491)
(19 491)
700 643 600
72

* Показники за 2016 рік не є остаточними та можуть бути скориговані, зокрема за наслідками завершення аудиту фінансової звітності
Банку.
Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріали до дати проведення Зборів за адресою: м. Київ, вул. Вузівська, 5, у робочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00, а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Посадовою особою
Банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР»
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, Смілянського району Черкаської області, 20740, зал засідань (адмінбудівля).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 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 Товариства.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності 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. Затвердження 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 Товариства 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 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 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 (адмінбудівля) 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 документами 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 проведення чергових загальних зборів .
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного 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.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денногоwww.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 «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
(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 поверсі, в кім. 1-47 за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 213 (колишня
їдальня заводу «Фотоприлад») .
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів відбудеться 18 квітня 2017 року з 11 години 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 діяльності 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 паспорт, 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 документами, пов’язаними з проектом порядку денного, за місцезнаходженням товариства: проспект Хіміків, будинок 76, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 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, відповідальною 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 прийняття 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
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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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
915
1005
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 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 проекту порядку денного загальних зборів, 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 до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подаються 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 акціонером до складу органів товариства, за адресою: м. Черкаси, проспект
Хіміків, 76, ПАТ «Черкаське хімволокно» (зупинка «Черкаська ТЕЦ»), 3-й поверх, кабінет відділу власності і цінних паперів.
Довідки за телефоном: (0472) 397-255
Правління ПАТ «Черкаське хімволокно»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИРИБГОСП»
(код ЄДРПОУ 00476814)
Місцезнаходження товариства: 18005, Черкаська область, місто Черкаси, 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 загальних 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 фінансовогосподарської діяльності товариства за 2016 рік та визначення основних
напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5.Звіт Ревізора ПрАТ «Черкасирибгосп» про роботу за 2016 рік. Затвердження 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 планових показників прибутку на 2017 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 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
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій пртягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

28

14491
2710
643
9673
17156
1817
5875
3745
7268000
-

-

-

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 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 місцезнаходженням товариства: 18005, Черкаська область, місто Черкаси,
Придніпровський район, вулиця Портова, будинок 5, (приймальня), ІІ поверх, 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 Петрівна тел. 0(472) 72-49-37.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 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 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.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — http://cherkassyribgosp.emitents.net.ua/ua/

Приватне акціонерне товариство «Черкаська фірма «Меблі»

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.Чигиринська, 29 , І-й поверх, кабінет №7 .
Перелік питань, включених до проекту порядку денного :
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Черкаська 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.

15685
2514
57
8090
15573
1817
8448
— 1583
7268000
-

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., покриття збитку за 2016 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства 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 протязі 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Основні засоби: пер.в/зал.в.
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов»язання
Поточні зобов»язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
К-сть власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)

3499,2/1453,9
100,0
88,3
605,0
0,4
33,9
3151,3
1520,7
62,3
-120,2
342500
-

3450,1/1465,7
100,0
88,4
686,6
31,7
154,1
3271,5
1520,7
66,9
0,8
342500
-

-

-

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 загальних 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 голосування на загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законо-

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. Черкаси, 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. Онопрієнка, 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 загальних 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 фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних
напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 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. Затвердження 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 планових показників прибутку на 2017 рік.
8.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10.Відкликання Ревізора Товариства.
11.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
12.Обрання Членів Наглядової ради.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта — довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

давства України.
З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання , включеного до
проекту порядку
денного загальних зборів акціонерного товариства, можна ознайомитися 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 документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів,
за адресою: м.Черкаси вул.Чигиринська, 29 (приймальня) у робочі дні (понеділок — п»ятниця) з 09.00 години до 17.00 години, а в день проведення
Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Степченко Галина Володимирівна.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, 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»

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 місцезнаходженням товариства: вул. Онопрієнка, будинок 10, кім 24, другий поверх, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18034 у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення
реєстрації. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Бойко Наталія Сергіївна. Довідки за телефоном (0472) 55-09-95.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до 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 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.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами 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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
(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 загальних зборів: «18» квітня 2017 року о 13:00 годині за адресою: 20300, Черкаська область, місто Умань, вул. Паризької Комуни, будинок 2/38 кімната №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 загальних зборах: на 24:00 годину «11» квітня 2017 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
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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 фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних
напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОМЗ» про роботу за 2016
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОМЗ»про роботу за 2016 рік. Затвердження 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 планових показників прибутку на 2017 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Відкликання Ревізора Товариства.
Для участі в чергових 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
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 адресою: 20300, Черкаська область, місто Умань, вул. Паризької
Комуни, будинок 2/38, кімната №1 у робочі дні з 10-00 години до 16-00 години, а також в день проведення зборів — у місці їх проведення з 12:00
год. до 12:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Гачкало Лілія Іванівна
тел. 0(4744) 3-66-09.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42»

(Далі — ПрАТ «ПМК-42», Товариство, код за ЄДРПОУ 01036610, місцезнаходження: Україна, 18036, Черкаська область, місто Черкаси, проспект 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 чергових 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 діяльності 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. Звіт Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом
на 31.12.2016р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
7. Затвердження положення про Загальні збори Товариства та положення 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
-

30

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до 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 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.
Телефон для довідок: 0(4744) 3-66-09.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 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
0
0
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
0
0
акцій пртягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2
2
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 чергових Загальних зборів — також у місці їх проведення з 08:00 год. до
10:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор Товариства Рябокінь І.М.
Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена інформація 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 паспорт, для представника акціонера крім паспорта — довіреність на право
участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 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 пізніше 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»

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Науково – виробниче підприємство
«Смілянський електромеханічний завод»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерного Товариства
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Науково — виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»
(ідентифікаційний код 30147563), надалі — ПАТ «НВП «СЕМЗ», або Товариство.
Місцезнаходження Товариства: 20705, Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Коробейника, буд.1.
ПАТ «НВП «СЕМЗ» повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства 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 адресою: 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1, зал засідань в будівлі заводоуправління.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину за 3 (три) робочих 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 законодавства України.
Перелік питань з проектами рішень (крім кумулятивного
голосування),
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів
акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
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 результатами 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 результатами 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. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про
Правління Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ

ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»

АКЦІОНЕРНЕ

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 заміну члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БТА БАНК» — представника акціонера. Припинення 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 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. Часткою в статутному капіталі та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа обиралася до

11. Про скасування внутрішнього положення Про ревізійну комісію Товариства
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої
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 рішення 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 заводоуправління, 2 поверх, кабінет 211. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів — Секретар Правління Мороз Марія Яківна телефон
(04733) 3-63-09.
20 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними 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 проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного — 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
766
897
(осіб)
Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ»

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 заміну 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 Валерійович (паспорт: серія б/с номер 07414226 виданий 18.04.2011 р. Міністерством 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 акціонерів. 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 — представник 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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 приміщення ПрАТ «АМУР», зал засіданьТовариства.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 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 чергових Загальних зборах — 12.04.2017р. (станом на 24 годину)
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 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 станом 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
0
0
акцій протягом періоду
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 приміщення ПрАТ «АМУР», кабінет Директора Товариства, а в день проведення чергових Загальних зборів — також у місці їх проведення з 09:00 год. до
10:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор Товариства Харченко Ю.Р.
Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: amur.pat.ua.
Для участі в чергових 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 законодавства України.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 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 пізніше 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) 63-89-86, 63-98-15
Наглядова рада ПрАТ «АМУР»
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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., Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, вул. Одеська, 16, повідомляє про проведення 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 акціонерів — документ, що посвідчує особу та належним чином посвідчену довіреність (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 порядку проведення загальних зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня (ів) для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Розгляд звіту правління за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважуються на
підписання таких договорів.
12. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту та внесення запису до Єдиного державного реєстру.
13. Прийняття рішення про ліквідацію контролюючого органу Товариства, припинення повноважень Ревізора Товариства.
З документами (матеріалами) до проекту порядку денного, під час підготовки 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 Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова правління ПрАТ «ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД» — Хроменков 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 попередній
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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 розкриття 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 локомотиворемонтний 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 інформа13.03.2017
ційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
Цiннi папери України
опубліковано у*
(номер та найменування
(дата)
офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення
в мережі
www.lvivlrz.com
розміщено на сторінці
Інтернет
(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
Зміни
Посада Прізвище,
Паспортні Розмір
вчинення (призначеім’я, по
дані
частки в
дії
но,
батькові
фізичної
статутзвільнено,
фізичної
особи або
ному
обрано
особи або ідентифіка- капіталі
або
повне
ційний код емітента
припинено
найменуван- за ЄДРПОУ
(у
повнованя юридич- юридичної відсоження)
ної особи
особи
тках)
1
2
3
4
5
6
н/д н/д
0
13.03.2017 припинено
Член
Нелюбина
н/д
повнова- наглядоНадiя
Павлявна
ження
вої ради
Зміст інформації:
Звiльнена Нелюбина Надiя Павлiвна з посади члена наглядової ради.

ПАТ «ГРОНО-ТЕКС»
Товариством самостійно виявлено технічні помилки в повідомлені про проведення загальних зборів ПАТ «ГРОНО-ТЕКС»
код за ЄДРПОУ 00309134, яке опубліковано Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 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.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРОВИЦЬКЕ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРОВИЦЬКЕ» (надалі —
Товариство) код ЄДРПОУ 02800377, місцезнаходження: село Боровиця,
Чигиринський район, Черкаська область, 20921, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі — загальні збори) відбудуться
20 квітня 2017 року о 16.00 год., за адресою (місце проведення): зал засідань, 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 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 документ, що ідентифікує особу
представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і
видану відповідно до законодавства України. 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 акціонерам цього повідомлення до 20 квітня
2017 року в робочі дні, робочий час за адресою Товариства: кабінет директора № 1, адмінбудівля Товариства, вул. Крилівська 184, с. Боровиця, Чигиринський р-н., Черкаська обл. Відповідальна посадова особа — директор
Ганенко Сергій Анатолійович. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового
запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://borovitske.at24.com.ua// Дата складання переліку 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 виконання повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». 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 регламенту 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) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог,
передбачених законом.
8. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, 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 товариства».
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення 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 редакції.
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 договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 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 Черкаської області.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Основні показники фінансово-господарської діяльності
(тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попере2016р.
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
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

807
836
5215
807470
-

807
33
1061
807470
-

-

-

22
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Наглядова рада ПрАТ «БОРОВИЦЬКЕ».Телефон для довідок Товариства: (04730) 91323.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛЬВА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 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 прийняття рішення про припинення емітента: 15.03.2017; назва уповноваженого 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 обслуговування; спосіб припинення юридичної особи: перетворення; дата проведення 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 правонаступника; розмір статутного капіталу правонаступника — розмір
статутного капіталу ТОВ «МАЛЬВА 2017», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «МАЛЬВА»,
що перетворюється (463107.5 .грн.), зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну; інформація про порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється,
на акції (частки, паї) юридичних осіб — правонаступників: Перелік засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника,
зазначений у його установчих документах, має включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження
установчих
документів
створюваного
товаристваправонаступника, із зазначенням розміру частки кожного
засновника (учасника). Розподіл часток створюваного товаристваправонаступника відбувається із збереженням співвідношення
кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Розмір статутного
капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати
розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій,
що не підлягають обміну. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 товариством, які на дату прийняття рішення про припинення 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 повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова комісії з припинення Власюк Петро Петрович. 15.03.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-
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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 загальні збори акціонерів. Дата прийняття рiшення — 15.03.2017. Змiст
такого рiшення iз зазначенням пiдстав: припинення повноважень одноосібного виконавчого органу та призначення комісії з припинення у складі однієї особи у зв`язку з прийняттям рішення про припинення емітента шляхом перетворення в товариство з обмеженою
відповідальністю. Припинено повноваження — Генеральний директор — Власюк Петро Петрович, у зв`язку з прийняттям 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
— 93.29. 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 емітента до комісії з припинення. Призначено — Голова комісії з припинення Власюк Петро Петрович 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 директор ПрАТ «МАЛЬВА». III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова комісії з припинення Власюк Петро Петрович. 15.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 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 надання згоди на вчинення значних правочинів. II. Текст повідомлення. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів — 15.03.2017, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: чергові річні загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Характер
правочинів: щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства.
Гранична сукупність вартості правочинів — 4000 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітност
537,4 тис.грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 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 зареєстровані 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 іменних простих. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова комісії з
припинення Власюк Петро Петрович. 15.03.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 (надалі — загальні збори) відбудуться 18 квітня 2017 року о 17.00 год., за
адресою (місце проведення): Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Червона 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 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
документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на
загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. 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 акціонерам 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 Андрій Іванович. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних
зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// 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 виконання повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК
«ДЕЛЬТА». Прийняття рішення про припинення її повноважень. 2.Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування.3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.4. Звіт Директора про 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) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.8. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, 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 товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2016р.
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
8
13
(осіб)
Наглядова рада ПрАТ ім. ШЕВЧЕНКА Телефон для довідок Товариства: (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 надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 17.3.(28) Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» до виключної 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 земельних дiлянок та iншого нерухомого майна, або основних засобiв Товариства, правочини щодо вiдступлення права вимоги та/або зарахування
зустрiчних однорiдних вимог.
Згiдно п. 1 Положення про порядок проведення розрахункiв за електричну енергiю, затвердженого Постановою КМ України вiд 19.07.2000
№ 1136 (далi — Положення), споживачi, яким електрична енергiя постачається енергопостачальником, що провадить пiдприємницьку дiяльнiсть з
постачання електричної енергiї за регульованим тарифом та купує електричну енергiю в оптового постачальника, зобов’язанi оплачувати її
вартiсть виключно коштами шляхом їх перерахування на поточний рахунок 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 господарського суду, зараховуються енергопостачальнику виключно на його поточний 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 надходять вiд споживачiв (крiм населення) за перевищення договiрної величини
потужностi у розмiрi двократної вартостi рiзницi мiж її найбiльшою величиною, зафiксованою протягом розрахункового перiоду, та договiрною величиною потужностi, зараховуються енергопостачальнику виключно на його поточний 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 «Миколаївобленерго», 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 Товариством 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 активну електричну енергiю;
- укладення договорiв поруки з метою здiйснення розрахункiв за активну 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 реактивну електричну енергiю, пеню, iнфляцiйнi витрати, 3 вiдсотки рiчних одним споживачем за iншого на поточний рахунок Товариства;
- укладення договорiв оренди земельних дiлянок державної та комунальної 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
О.П. Сивак
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
14.03.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«КОРСУНЬШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі —
Товариство) код ЄДРПОУ 00952597, місцезнаходження: провулок Промисловий 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 адресою (місце проведення): провулок Промисловий 6, м. КорсуньШевченківський,
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 документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність
на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при собі
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну
копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження 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 акціонерам 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 Товариства, кабінет голови правління.
Відповідальна посадова особа — голова правління Поліщук Тамара
Вікторівна. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// 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 обслуговування 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 депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Прийняття рішення про припинення
її повноважень.
2.Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Звіт 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 правління.

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 Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на
31.12.2016р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 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 товариства».
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у
новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства 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 Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
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
Попередній
2016р.
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
92
97
(осіб)
Наглядова рада ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХПП».
Телефон для довідок Товариства: (04735) 20353.

Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат»
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, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Червоностудентська, будинок 30,
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адміністративна будівля (актова зала Товариства). Початок проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства о 10 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборів акціонерів розпочинається о 09 годин 00 хвилин і закінчується о 09 годині 50 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 18 квітня 2017 року.
До проекту порядку денного включені наступні питання:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів;
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів;
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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 наслідками розгляду звіту, визначення основних напрямків діяльності Товариства 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 Товариства, 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 «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ — 32725736;
14.Перерозподіл часток у статутному капіталі Дочірнього підприємства
«ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ — 32725736,
15. Затвердження у новій редакції Статуту Дочірнього підприємства
«ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський 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 державної реєстрації змін до установчих документів Дочірнього підприємства
«ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський 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 кожним 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 проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено за адресою: http://www.hleb.kherson.ua у розділі для акціонерів.
Під час підготовки до річних (чергових) Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішення з питань порядку денного від дати від дати надіслання повідомлення 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 Товариства 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»

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«СЕРВІСНОЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО», місцезнаходження Волинська обл., м. Луцьк, вул. Боженка, 34 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2017 року
об 11.00 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Боженка, 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 голосування 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 наслідками 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 Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 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 документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів — документ, що
посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у виконавчому 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 проведення.. 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 рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
Зборів: 25093095.infosite.com.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності
(тис.грн.)
Найменування показника

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Поточні зобов’язання
Довгострокові зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість викуплених акцій (шт.)
Сума коштів, витрачених на викуп акцій
Чисельність працівників (чол.)

Період
2016 рік
2015 рік
787
713
182
489
556
183
12
4
408
343
582
517
174
174
205
196
65
51
695432
695432
46
45

Наглядова рада

37

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
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 приміщенні актового залу Товариства.
Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних
зборах акціонерів Товариства, здійснюється відповідно до переліку акціонерів, 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 довіреність 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 прийняття 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 органу — 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 реєстрації 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 «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Звітний
(2016 рік)
(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
94
94
(осіб)

До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами 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

ПрАТ «Харчопродторг»
До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ХАРЧОПРОДТОРГ»
код за ЄДРПОУ 13733276, місцезнаходження: 07300, Україна, Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Набережна, будинок 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 чергових загальних зборах — 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання секретаря зборів. Затвердження регламенту 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.
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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 викладення 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 (Директора) 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 Товариства.
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 уповноважується 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.

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

Публічне акціонерне товариство «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» (Код за ЄДРПОУ 05505696) Місцезнаходження: 35331,

Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Промислова, буд. 1а.
повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі — «Загальні збори»), які
відбудуться «20» квітня 2017 року за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Промислова, буд. 1а, кабінет бухгалтерії.
Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах — «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 Наглядової 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 Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «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 укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «РЗНЗБК», обрання особи, яка
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради ПрАТ «РЗНЗБК».

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 загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.
До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 09:00 год. до 12:00 год. за місцезнаходженням Товариства ( Україна, Київська область, Вишгородський район,
місто Вишгород, вулиця Набережна, будинок 7д, 3-й поверх, кабінет бухгалтерії Товариства), на веб-сайті www.hptv.com.ua, в день проведення
зборів — також на місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Гаврилова В.О. Телефон для довідок: (04596) — 54184.
Наглядова рада ПрАТ «Харчопродторг»
21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 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 голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу
Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
Звітний Попередній
(2016р.)
(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 адресою: 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 уповноважена 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 паспорт 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.
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Публічне акціонерне товариство
«Кам’янець-Подільськсільмаш»
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 приміщенні ПАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш» за адресою: 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул.Індустріальна, 1А.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, 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 — господарської діяльності товариства за 2016 рік 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 та прийняття рішення 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 визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово — 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
Попередній
період
період
Усього активів
1723
2147

62

Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій викуплених
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
періоду

1017
618
87
1
-817
-700
114
2423
193
456120
-

1096
798
180
73
-1010
-893
114
3040
-509
456120
-

-

-

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 законодавства).
Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами за місцем знаходження товариства: Хмельницька обл.,м. Кам’янець-Подільський, вул. Індустріальна, 1А в робочі дні з
10.00 до 12.00.
Відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами — головний економіст товариста Конвісарева Г.М.
Довідки за тел. (03849) 3-33-94, 3-42-60.
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Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного
машинобудування «Насосенергомаш», код

ЄДРПОУ 05785448, (надалі — Товариство) повідомляє про проведення
річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Збори), які відбудуться 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 акціонерів 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 Зборах: 12 квітня 2017 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 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 уповноважується 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) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у період часу з 19.04.2016 року до моменту
проведення цих Зборів.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, інших угод, які будуть укладені Товариством протягом одного року після прийняття рішення.
Ознайомитись з матеріалами та документами, пов’язаними з порядком
денним Зборів, можна в приміщенні Наглядової ради Товариства за адресою: 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 порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Соколов Олег Анатолійович (тел. 0542-70-00-49).
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.nempump.com. Для участі в Зборах при собі необхідно мати: акціонерам — 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

Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44), надалі — Товариство,
відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які
відбудуться 20 квітня 2017 року о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 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 акціонера)
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 Загальних 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 затвердження річного звіту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансовогосподарської діяльності за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної 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 Васильович.
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
26
28
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління
О.В. Ткаченко
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

9. Про відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної
ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".
10. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються 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 "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".
13. Про затвердження результатів приватного розміщення акцій ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".
14. Про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій 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 статуту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" шляхом викладення його у новій редакції.
17. Про призначення відповідальної особи за державну реєстрацію
змін до статуту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" шляхом викладення його 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 рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбудеться 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 години за місцезнаходженням Банку: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд.15, а
у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Довідки можна отримати 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 кандидатів 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 акціонерів з документами.
Голова Правління Петренко О.Ф.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

5. Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com
директор.
6. Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовуєтьАдреса веб-сайту:
www.sarnyfarmaciya.pat.ua
ся емітентом
для розкриття
інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpoДовідки за телефоном: (03655) 3-20-03, 3-27-75, 0975071226
rativnye-dokumenty-sb/
Основні
показники
фінансово-господарської
діяльності
7. Вид
особливої
інформації:
Відомості про прийняття
рішення про
товариства
(тис.грн.)
надання згоди на вчинення
правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість.
Найменування показників
2016
2015
II. Текст повідомлення 5696
Усього активів
5063

(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 Банку. 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 Загальних зборах акціонерів Банку відбудеться 20 квітня 2017 року з 14-30 до 1500 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 зборах акціонерів Банку, буде складений станом на 24 годину за три робочі
дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Банку, тобто на 24 годину 13 квітня 2017 року, у порядку встановленому діючим законодавством.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери Банку (надалі Збори) повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену
в відповідності до вимог чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного
1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про визначення порядку проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" та способу засвідчення 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 його розгляду.
5. Про розгляд звіту Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 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 розгляду.
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".

ПУБЛІЧНЕ
ПрАТ АКЦІОНЕРНЕ
"ЄВРАЗ СУХАТОВАРИСТВО
БАЛКА"
I. Загальні відомості
«САРНИФАРМАЦІЯ»

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРівненська обл., м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 5, повідомляє про
РИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
скликання чергових загальних зборів акціонерів 21 квітня 2017 року об
2. Код за ЄДРПОУ: 00191329
11 год.
3. Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
Проект порядку денного:
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34
1. Обрання лічильної комісії.
Основні засоби
1203
1124
Дата
Ринкова вартість майна або Вартість активів емітента за даними
Співвідношення
ринкової вартості майна або
Довгострокові
фінансові інвестиції
- послуг, що
- є
№ 2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
прийняття
послуг,
що
є
предметом
останньої
річної
фінансової
звітності
предметом
правочину,
до
вартості
активів
емітента
за
даними
Запаси
3568
3343
з/п 3. Затвердження регламенту зборів.
рішення
(тис. грн)
останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
4. Звіт
директора. правочину (тис. грн)
Сумарна дебіторська заборгованість
53
10
1 5. Затвердження
14.03.2017
60 000 звітності.
6 189 687
0.97
річної фінансової
Грошові кошти та їх еквівалент
847
582
6. Про
розподіл Наглядовою
чистого прибутку
Товариства
за 2016
рік, нарахування
Зміст
інформації:
радою
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА" 14.03.2017 прийнято рішення
про схваленНеросподілений
прибуток
2201
1910
та
дивідендів.
ня виплату
(затвердження)
правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (Протокол
засідання
Наглядової ради вiд 14.03.2017). Вiдповiдно
Власний
капітал
3436 до чинного
3114 за7. Переобрання
конодавства
Українинаглядової
вимоги проради.
розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину
iз заiнтересованiстю
до приватного акцiонерного882
товариства882
не засСтатутний
капітал
Місце проведення зборів: Рівненська обл. м. Сарни, вул. Ярослава
тосовуються.
Довгострокові зобовязання
Мудрого, 5 в приміщенні аптекиIII.№Підпис
6, кімната № 3.
з Поточні
законодавством.
зобовязання
2260
1949
Реєстрація учасників зборів: 21 квітня 2017 р.з 10.00 год. до 10.45 год.
2. Генеральний
БАЛКА" Батарєєв
Чистий
прибуток директор ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА612
558
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 14
Олександр
Сергійович
14.03.2017
р.
Середньорічна
кількість
акцій
(шт)
705651
705651
міститься
у повідомленні,
та визнає,
що вонамати
неседокумент,
відповідальність
згідно
квітня 2017
року. При реєстрації
необхідні
що посвідчує
Кількість власних акцій, викуплених протягом
особу учасника зборів.
періоду (шт)
Відкриття зборів: 21 квітня 2017 р. об 11 год.
5. Електронна
поштова
адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Загальна
сума коштів,
витрачених
на викуп
Ознайомлення з матеріалами зборів – особисто в бухгалтерії
6. Адреса
сторінки
в мережі
Інтернет,
якаКедик
додатково
використовується
власних
протягом
періоду
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
міном
на акцій
5 років
генеральний
директор
Ігор Володимирович,
підприємства (каб. № 2) щоденно з 9.00 до 10-00 год. В день проведення
емітентом
дляпрацівників
розкриття
інформації:
http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativЧисельність
на кінець
періоду
63 останніх 64
1. Загальні
відомості Відповідальна особа - розмір
пакету
акцій
70,91757%,
інші
посади протягом
5 років
загальних зборів - за місцем
їх проведення.
I. Загальні
відомості
nye-dokumenty/
Приватне акціонерне товариство «РБУ-56» (код за ЄДРПОУ
не
обіймав, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА7. Видне
особливої
інформації:
Прийняття
рішення про
надання
згодизана
00215798). Місцезнаходження — м. Київ, вул. Пугачова, 17, кв.6. Телене має,
надав згоду
на розкриття
паспортних
даних.
Рішення
РИСТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
вчиненнязборів
значних
фон (факс) — ((044)464-99-98. Електронна поштова адреса — rsu56@
гальних
не правочинів.
містить обґрунтування змін у персональному складі
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
II. Текст повідомлення
emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — http://00215798.
посадових осіб.
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчиненsmida.gov.ua. Вид особливої інформації — відомості про зміну складу
3. Підпис
ня значних правочинів
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

Приватне акціонерне товариство «РБУ-56»
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

посадових осіб емітента.
Генеральний директор Кедик І.В. підтверджує достовірність інфор2. ТекстРинкова
повідомлення
щозаміститься
у повідомленні,
визнає,
що несе
відповідальвартість майна або Вартість активів мації,
емітента
Співвідношення
ринковоїта
вартості
майна
або послуг,
що є
з рішенням
переобраний
ністьрічної
згідно з законодавством,
14.03.17
N Згідно
з/п Дата
прийняттязагальних
рішення зборів
послуг,від
що14.03.17р.
є предметом
данимитеростанньої
предметом правочину,
до р.
вартості активів емітента за
правочину (тис. грн)

1

64

14.03.2017

600 000

фінансової звітності (тис. грн) даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
4 971 055

12,06987

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017 було прийнято рішення про схвалення (затвердження) значного правочину (Протокол засідання Наглядової ради від 14.03.2017). Предметом правочину є продаж товару (коксової продукції). Ринкова вартість майна, що є предме-
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№51, 16 березня 2017 р.
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РОЗКРИТТЯ
ІНФОРМАЦІЇ НАɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɦɚɬɟ
ФОНДОВОМУ РИНКУ

ɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
Відомості Національної
комісії
з цінних
паперів та фондового ринку
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ
ɩɟɪɿɨɞɭ
3
3
ɨɫɿɛ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
Повідомлення про
виникнення особливої інформації емітента
©ȿɇȿɊȽɈɋɌȺɅɖª
ɤɨɞ
ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ

ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
 ɦ ɏɚɪɤLɜ
ɜɭɥ
Повідомлення
про"ЄВРАЗ
виникнення
особливоїБАЛКА"
інформації
емітента
ПрАТ
СУХА
ɄɨɫɦLɱɧɚɛɭɞ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɹɤɿ
I. Загальні СУХА
відомостіБАЛКА"
ПрАТ "ЄВРАЗ
ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɪɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɄɨɫɦɿɱɧɚ

ɉɟɪɿɨɞ
ɉɟɪɿɨɞ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
5. Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


6. Адреса
сторінки
в мережах
Інтернет,
яка
додатково використовуєтьɈɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


5.
Електронна
поштова
адреса:
Natalia.Grin@evraz.com
ся
емітентом
для розкриття
інформації:
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ

6. Адреса сторінки
в мережах
Інтернет,http://ukr.evraz.com/fin-info/korpoяка
додатково використовуєтьrativnye-dokumenty-sb/
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ся
емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpo1.
Повне
найменування
емітента:
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАI. Загальні
відомості
7. Вид особливої інформації: Відомості про
прийняття рішення
про
ɛɭɞ  ɤɿɦɧɚɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡɛɨɪɿɜ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɡ
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


rativnye-dokumenty-sb/
РИСТВО
"ЄВРАЗ
СУХА БАЛКА"
1. Повне
найменування
емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАнадання
на вчинення
правочинів,
вчинення яких
є заінтеɞɨɭɞɟɧɶɬɚɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


7. Видзгоди
особливої
інформації:
Відомостіщодо
про
прийняття
рішення
про
2. Код "ЄВРАЗ
за ЄДРПОУ:
РИСТВО
СУХА00191329
БАЛКА"
ресованість.
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
вчинення яких
є заінтеɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨ
надання
згоди на вчинення правочинів, щодо
3.
50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
II. Текст повідомлення
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


2. Місцезнаходження:
Код за ЄДРПОУ: 00191329
ɞɢɧɭɪ
ресованість.
4. Місцезнаходження:
Міжміський код, ɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
телефон
(056)
95-92-34 5
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ II. Текст повідомлення


ɉɈɊəȾɈɄȾȿɇɇɂɃ

3.
50029,там.факс:
Кривий
Ріг,404-80-87,
вул. Конституційна,
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿ
Ɉɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɛɨɪɿɜɬɚɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
Дата
Ринкова
вартість
майна
або404-80-87,
Вартість 95-92-34
активів емітента за даними
Співвідношення ринкової вартості майна
або послуг,
4.
Міжміський
код,
телефон
та факс:
(056)

 що є
№
ɨɞɭ ɨɫɿɛ предметом
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
прийняття
послуг,вартість
що є предметом
річної фінансової
правочину,
до вартості
активів
за даними
Дата
Ринкова
майна або останньої
Вартість активів
емітента зазвітності
даними
Співвідношення
ринкової
вартості
майнаемітента
або послуг,
що є
з/п
№ ɁɜɿɬȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿ
рішення
правочину
(тис. грн)
(тис.
грн)
останньої
річної фінансової
(у відсотках)
Ⱦɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨ
прийняття
послуг,
що є предметом
останньої річної
фінансової
звітності
предметом
правочину,
до вартості звітності
активів емітента
за даними
з/п
ɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɦɢɬɢɫɹ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ
ɞɥɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨ
рішення
правочину
(тис. грн)
останньої
річної фінансової
звітності ɪɿɲɟɧɶ
(у відсотках)
1
14.03.2017
60 000
6(тис.
189грн)
687
0.97
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚ
ɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɦɏɚɪɤLɜ ɜɭɥ
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
схваленɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɄɨɫɦLɱɧɚɛɭɞɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ ɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ня (затвердження)
щодо
вчинення
якого є заінтересованість
(Протокол засідання
Наглядової
ради14.03.2017
вiд 14.03.2017).
Вiдповiдно
чинного
заЗміст
інформації: правочину,
Наглядовою
радою
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЄВРАЗ
СУХА БАЛКА"
прийнято
рішеннядопро
схваленɁɜɿɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɧɚɨɫɨɛɚ±ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɄɚɪɚɬɚɽɜȼȼȼɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨ
конодавства
України
вимоги про
розкриття
iнформацiї
про iстотнi умови(Протокол
правочинузасідання
iз заiнтересованiстю
до
приватного
акцiонерного
товариства
не засня
(затвердження)
правочину,
щодо
вчинення
якого є заінтересованість
Наглядової
ради
вiд
14.03.2017).
Вiдповiдно
до
чинного
заɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɪɿɜ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ
тосовуються.
конодавства
України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину
iз заiнтересованiстю
доɧɚ
приватного
акцiонерного
товариства
не засɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ⱥɞɪɟɫɚ
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɟɛɫɚɣɬɭ
ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ
III.
Підпис
з
законодавством.
тосовуються.
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
2. Генеральний директор ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" Батарєєв
ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує
III. Підпис достовірність інформації, що
зHQHUJRVWDOQUDYHUVFRPXD
законодавством.
Олександр
14.03.2017
р.ɭ
ɉɪɨɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɈɫɨɛɿСергійович
ɹɤɚ ɩɪɢɛɭɥɚ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ
ɡɛɨɪɚɯСУХА
ɩɪɢ ɫɨɛɿ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɦɚɬɢ
2.  Генеральний
директор
ПрАТ
"ЄВРАЗ
БАЛКА"
Батарєєв
міститься
у повідомленні,
та визнає,
що вонадостовірність
несе відповідальність
згідно
1. Особа,
зазначена нижче,
підтверджує
інформації,
що
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɹɤɿ
ɩɨɫɜɿɞɱɭɸɬɶ
ɰɸ ɨɫɨɛɭ
Олександр
Сергійович
14.03.2017
р. ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ʀʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
міститься у повідомленні,
та
визнає,
що
вона
несе
відповідальність
згідно
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɿɡɝɿɞɧɨɞɿɸɱɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
Повідомлення про виникнення особливої інформації
6.
сторінки
в мережі
Інтернет,
яка додатково використовується
5. Адреса
Електронна
поштова
адреса:
Andrej.Luchaninov@evraz.com
Повідомлення про виникнення особливої інформації
емітентом
длясторінки
розкриття
інформації:
http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ6. Адреса
в мережі
Інтернет,
яка додатково використовується
I. Загальні відомості
nye-dokumenty/
емітентом
для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ1. Повне найменуванняI. емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАЗагальні відомості
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
nye-dokumenty/
РИСТВО
"ЄВРАЗ
ДНІПРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"
вчинення
правочинів.
1. Повне
найменування
емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВА7. Вид значних
особливої
інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
2. Код "ЄВРАЗ
за ЄДРПОУ:
05393056
II. Текст повідомлення
РИСТВО
ДНІПРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
вчинення значних правочинів.
3. Код
Місцезнаходження:
49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
Відомості про прийняття
рішення
про надання згоди на вчинен2.
за ЄДРПОУ: 05393056
II. Текст
повідомлення
ня значних
правочинів
4. Місцезнаходження:
Міжміський код, телефон
(056)
(056) буд.3
794-81-84
3.
49064та
м.факс:
Дніпро
вул.794-83-01
Маяковського,
Відомості про прийняття
рішення
про надання згоди на вчиненɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84
Ринкова вартість майна або Вартість активів емітента за
N з/п Дата прийняття рішення Ринкова
послуг,вартість
що є предметом
данимиактивів
останньої
річноїза
майна або Вартість
емітента
правочину
(тис. грн)
фінансової
звітності (тис.
N з/п Дата прийняття рішення послуг,
що є предметом
даними останньої
річноїгрн)
правочину
(тис. грн)
фінансової
1
14.03.2017
600 000
4 звітності
971 055 (тис. грн)

ня значних правочинів
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом
правочину,
вартості
активів
за є
Співвідношення
ринковоїдо
вартості
майна
абоемітента
послуг, що
даними
останньої
річної фінансової
(у відсотках)
предметом
правочину,
до вартості звітності
активів емітента
за

даними останньої річної 12,06987
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 (Протокол
засідання
Наглядової
ради
від
14.03.2017).
Предметом
правочину
є
продаж
товару
(коксової
продукції).
Ринкова
вартість
майна,
що є предмеЗміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017 було прийнято рішення про схвалення (затвердження)
значного
правочину
(Протом правочину
600 000
тис.
з ПДВ (орієнтовно).
активів
ПрАТ "ЄВРАЗ
ДМЗ" за даними
останньої
річної
фінансової
склатокол
засіданняскладає
Наглядової
ради
відгрн.
14.03.2017).
ПредметомВартість
правочину
є продаж
товару (коксової
продукції).
Ринкова
вартість
майна,звітності
що є предмедає 4
971 055 тис.
грн. Співвідношення
вартості майна,
що єактивів
предметом
до вартості
активів
ПрАТ річної
"ЄВРАЗ
ДМЗ" за даними
том
правочину
складає
600 000 тис. грн.ринкової
з ПДВ (орієнтовно).
Вартість
ПрАТправочину
"ЄВРАЗ ДМЗ"
за даними
останньої
фінансової
звітностіостанскланьої 4річної
фінансової
складаєринкової
12,06987
%. Згідно
з п.10.3.28
діючої редакції
Статуту
"ЄВРАЗ
ДМЗ",
рішення
про вчинення
дає
971 055
тис. грн. звітності
Співвідношення
вартості
майна,
що є предметом
правочину
до ПрАТ
вартості
активів
ПрАТприйняття
"ЄВРАЗ ДМЗ"
за даними
останзначних
правочинів,
якщо
ринкова
вартість
майна або
послуг,з що
є його діючої
предметом,
становить
5 до
25 відсотків
активів
за даними
останньої річної
фінансової
звітності
складає
12,06987
%. Згідно
п.10.3.28
редакції
Статуту від
ПрАТ
"ЄВРАЗ
ДМЗ",вартості
прийняття
рішення
про вчинення
ньої річної
фінансової
звітності
Товариства,
віднесено
компетенції
Наглядової
ради
Товариства.
значних
правочинів,
якщо
ринкова
вартість майна
або до
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.
III. Підпис
з законодавством.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує
2. Генеральний директор Бергеман Г. В.
III. Підпис достовірність інформації, що
з законодавством.
міститься
у повідомленні,
та визнає,
що вонадостовірність
несе відповідальність
згідно
1. Особа,
зазначена нижче,
підтверджує
інформації,
що
2. Генеральний директор Бергеман Г. В.
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"
ПРАТ
"ЄВРАЗ
ДМЗ"
I. Загальні
відомості

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Повне найменуванняI. емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАЗагальні відомості
РИСТВО
"ЄВРАЗ
ДНІПРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"
1. Повне
найменування
емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВА2. Код "ЄВРАЗ
за ЄДРПОУ:
05393056
РИСТВО
ДНІПРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
3. Код
Місцезнаходження:
49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
2.
за ЄДРПОУ: 05393056
4.
код, телефон
(056)
(056) буд.3
794-81-84
Маяковського,
3. Міжміський
Місцезнаходження:
49064та
м.факс:
Дніпро
вул.794-83-01

14.03.2017 р.
14.03.2017 р.

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6.
сторінки
в мережі
Інтернет,
яка додатково використовується
5. Адреса
Електронна
поштова
адреса:
Andrej.Luchaninov@evraz.com
емітентом
длясторінки
розкриття
інформації:
http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ6. Адреса
в мережі
Інтернет,
яка додатково використовується
nye-dokumenty/
емітентом
для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
nye-dokumenty/
вчинення
щодо вчинення
яких єрішення
заінтересованість.
7. Вид правочинів,
особливої інформації:
Прийняття
про надання згоди на
Текст повідомлення
вчинення правочинів, щодоII.вчинення
яких є заінтересованість.
Відомості про прийняття
рішення
про надання згоди на вчиненII. Текст
повідомлення
ня правочинів,
щодо вчинення
є заінтересованість
Відомості
про прийняття
рішення яких
про надання
згоди на вчинен-

4. Міжміський код, телефон
факс: майна
(056) 794-83-01
(056) активів
794-81-84
Ринкова та
вартість
або Вартість
емітента за
N Дата прийняття
послуг,
що
є
предметом
даними
останньої
річноїза
Ринкова вартість майна або Вартість активів
емітента
з/п
рішення
N Дата прийняття
правочину
(тис. грн)
фінансової
звітності (тис.
послуг,
що є предметом
даними останньої
річноїгрн)
з/п
рішення
правочину
(тис. грн)
фінансової звітності
(тис. грн)
1
14.03.2017
60 000
4 971 055

ня правочинів,
щодо
вчинення
якихмайна
є заінтересованість
Співвідношення
ринкової
вартості
або послуг, що є
предметом
правочину,
до
вартості
активів
за даними
Співвідношення ринкової вартості майнаемітента
або послуг,
що є
останньої
річної фінансової
(у відсотках)
предметом
правочину,
до вартості звітності
активів емітента
за даними
останньої річної фінансової
1,20699звітності (у відсотках)

1
14.03.2017 Наглядовою радою
60 000ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017
4 971прийнято
055
1,20699правочину, щодо вчинення якоЗміст
інформації:
рішення про схвалення (затвердження)
го
є заінтересованість
(Протоколрадою
засідання
ради14.03.2017
від 14.03.2017).
Відповідно
чинного
законодавства
України
вимоги про
розкриття
інфорЗміст
інформації: Наглядовою
ПрАТНаглядової
"ЄВРАЗ ДМЗ"
прийнято
рішеннядо
про
схвалення
(затвердження)
правочину,
щодо
вчинення
якомації
про істотні умови(Протокол
правочинузасідання
із заінтересованістю
до приватного
акціонерного
товариства
не застосовуються.
го
є заінтересованість
Наглядової ради
від 14.03.2017).
Відповідно
до чинного
законодавства України вимоги про розкриття інформації
істотні умови правочину
із заінтересованістю
до приватного
акціонерного товариства не застосовуються.
2 про
14.03.2017
240
000
4 971 055
4,82795

2
14.03.2017 Наглядовою радою
240 000
4 971 055
4,82795правочину, щодо вчинення якоЗміст
інформації:
ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 14.03.2017
прийнято рішення про надання згоди на вчинення
го є заінтересованість
(Протоколрадою
засідання
ради14.03.2017
від 14.03.2017).
Відповідно
чинного
законодавства
України
вимоги про
розкриття
інфорЗміст
інформації: Наглядовою
ПрАТНаглядової
"ЄВРАЗ ДМЗ"
прийнято
рішеннядо
про
надання
згоди на вчинення
правочину,
щодо
вчинення
якомації
про істотні умови(Протокол
правочинузасідання
із заінтересованістю
до приватного
акціонерного
товариства
не застосовуються.
го
є заінтересованість
Наглядової ради
від 14.03.2017).
Відповідно
до чинного
законодавства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочинуIII.
із Підпис
заінтересованістю до приватного акціонерного
товариства не застосовуються.
з законодавством.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує
III. Підпис достовірність інформації, що
міститься
у повідомленні,
та визнає,
що вонадостовірність
несе відповідальність
згідно
1. Особа,
зазначена нижче,
підтверджує
інформації,
що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно

2. Генеральний директор Бергеман Г. В.
з законодавством.
2. Генеральний директор Бергеман Г. В.

14.03.2017 р.
14.03.2017 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" (далі - Банк), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань - 21322127, місцезнаходження якого: 49054,
Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє Вам наступну 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 переговорів).
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 Володимира Мономаха, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів). Участь у загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, 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 ідентифікувати 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 загальних 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. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік, прийняття 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 висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2016 рік.
7. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ "АБ "РАДАБАНК" та заходів за результатами розгляду 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 "РАДАБАНК" на 2017 рік.

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
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5) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів:
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 ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів акціонерів у робочі дні
тижня за адресою: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект 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 проведення зборів під час реєстрації таких учасників у приміщенні Банку за адресою: 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 надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього 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.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

Період
2016 рік
2015 рік
819 392
502 850
17 671
13 061
34 773
6 919
873
880
681 072
428 729
73 696
50 359
19 387
8 816
237 477
157 585
131 000
120 000
1 359
2 978
574 028
337 924
10 891
6 355
1306093000 1200000000
-

-

-

-

337

278

Акціонери Банку можуть внести свої пропозиції щодо питань, включених 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, будинок 46, кімната переговорів.
Довідки за телефонами: (0562) 38-76-89, 38-76-60.
Наглядова рада ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

акцій (47,916 % від загальної кількості голосуючих акцій), відбулось збільшення 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

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 акціонерів буде проводитись з 9:15 до 10:30 в день та за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Право на участь у зборах мають особи,
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
які включеніПУБЛІЧНЕ
в перелік акціонерів
станом на 17.04.2017р.
З матеріалами
з питань
проекту порядку денного
зборів
акціонери можуть
ознайомити"КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"
ся в(код
робочі
дні з 10-00
до 12-00місцезнаходження
год. звернувшись за
місцезнаходженням
ЄДРПОУ
20280450,
товариства
згідно його
товариства до начальника юридичного відділу Гречанюк Р. С.
статуту: 49101, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15), надалі - Банк, повідомляє про
(тел.0372243211) кабінет № 21 адмінбудівлі та у день зборів - за місцем
проведення 20 квітня 2017 року річних Загальних зборів акціонерів Банпроведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інку. Початок річних Загальних зборів акціонерів об 15 годині 00 хвилинах
формацію з проектами рішень щодо кожного з питань, що виносяться на
за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд.15, перший поверх, кімната
голосування, згідно з проектом порядку денного, www.bukavia.cv.ua
31.
Проект порядку денного зборів (перелік питань, які виносяться
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальна голосування):
них зборах акціонерів Банку відбудеться 20 квітня 2017 року з 14-30 до 151. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2.
00 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку: м.
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. ЗатверДніпро, пр. Пушкіна, буд.15, перший поверх, кімната 31.
дження регламенту загальних зборів акціонерів. 4. Встановлення порядПерелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збоку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку
рах акціонерів
Банку, будезвіту
складений
на про
24 годину
за трифінанробочі
денного.
5. Затвердження
голови станом
правління
результати
дні до дня проведення
Загальних
зборів акціонерів
Банку,
тобто на 24осгосово-господарської
діяльності
Товариства
за 2016 р.
та визначення
дину 13напрямків
квітня 2017
року, у порядку
діючимзвіту
законодавсновних
діяльності
на 2017встановленому
р. 6. Затвердження
голови
твом.
наглядової
ради Товариства про роботу проведену за 2016 р. 7. ЗатДля реєстрації
та участі комісії
у Загальних
зборахпро
акціонери
Банку (надалі
вердження
звіту ревізійної
Товариства
роботу проведену
за Збори)
мати при річного
собі документ,
особу, а представбалансущо
та посвідчує
річної фінансової
звітності
2016
р. повинні
8. Затвердження
ник акціонерів
документ,
що порядок
посвідчує
особу, та
довіреність,
оформлену
Товариства
за -2016
р. 9. Про
покриття
збитків
Товариства.
в відповідності
вимог чинного
законодавства України.діяльності
Основнідо
показники
фінансово-господарської
Перелік питань, що підприємства
виносяться на(тис.грн.)
голосування, згідно з проектом порядку денного
Період (рік)
1. Про обрання складу лічильної комісії.
Найменування показника
Звітний Попередній
2. Про визначення порядку проведення голосування на річних Загаль(2016)
(2015)
них зборах акціонерів ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" та способу засУсього активів
29552
30064
відчення бюлетенів для голосування.
Основні засоби
13335
14312
3. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "КБ
Довгострокові фінансові інвестиції
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".
Запаси
232
100
4. Про розгляд звіту Правління ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про
Сумарна дебіторська заборгованість
11351
8243
результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками йГрошові кошти та їх еквіваленти
33
21
ого розгляду.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-110398
-92757
5. Про розгляд звіту Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІВласний капітал
27242
27242
ТАЛ" про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за насСтатутний капітал
1170
1170
лідками його розгляду.
Довгострокові зобов’язання
33212
64012
6. Про розгляд звіту незалежного аудитора (аудиторського висновку)
Поточні зобов’язання
77531
29602
щодо фінансової звітності ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" за 2016 рік
Чистий
прибуток
(збиток)
-110398
-92757
станом на
31.12.2016
та затвердження заходів за результатами
його розСередньорічна кількість акцій (шт.)
4680000
4680000
гляду.
Чисельність
працівн.фінансового
на кінець періоду
(осіб)"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ
106
78
7. Затвердження
звіту ПАТ
КАПІТАЛ"
Викупрік
власних
акцій товариство
2015"КБ
та 2016
р. р. не проводило.
за 2016
та результатів
діяльностіу ПАТ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ" за
Наглядова рада.
2016 рік.
8. Про розподіл прибутку ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

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 -

Приватне акціонерне товариство «Будівельне управління № 9 «Полтаванафтогазбуд» 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.
Обрання
голови та(припинення
секретаря зборів.
9.2. Про
відкликання
повноважень) членів Спостережної
Звід"КБ
директора
ПрАТ БУ-9
ПНГБ про фінансово-господарську діяльради3.ПАТ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ".
ність
2016
році і основні
діяльності
Товариства
на 2017 рікКАта
10. уПро
обрання
членів напрямки
Спостережної
ради ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ
прийняття рішення за наслідками звіту.
ПІТАЛ".
4. Звіт
радиумов
та прийняття
рішення задоговорів,
результатами
розгля11.
Про наглядової
затвердження
цивільно-правових
що уклададу звіту.
ються
з членами Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ",
5. Звіт ревізійної
затвердження
ревізійної
комісії.
встановлення
розмірукомісії
їхньоїі винагороди
та висновків
обрання особи,
уповноваженої
6. Затвердження
річних результатів
фінансово-господарської
на підписання
цивільно-правових
договорів
з членами Спостережноїдіяльради.
ності
розподілу
прибуткурезультатів
і вирішенняукладення
питання про
виплату здивідендів
12. та
Про
затвердження
договорів
першими
за 2015 рік. у процесі приватного розміщення акцій ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬвласниками
Прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про поНИЙ7.КАПІТАЛ".
переднє
значних
правочинів,
які можуть
вчинятися
Товари13. Просхвалення
затвердження
результатів
приватного
розміщення
акцій
ПАТ
ством
протягом року
з дня проведення Зборів акціонерів.
"КБ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ".
8. Обрання
Директоразвіту
Товариства.
14.
Про затвердження
про результати приватного розміщення акДата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зацій ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".
гальних зборах, 24 година 27 квітня 2017 року.
15. Затвердження змін до статуту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
Реєстрація учасників зборів з 13-00 до 13-40. Для участі у зборах при
шляхом викладення його у новій редакції.
собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
16. Про визначення осіб, уповноважених на підписання змін до статуПредставникам акціонерів треба мати паспорт і довіреність на право
ту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" шляхом викладення його у новій реучасті у зборах, засвідчену згідно законодавству України.
дакції.
Основні показники
17. Про призначення відповідальної особи за державну реєстрацію
фінансово-господарської діяльності підприємства.
змін до статуту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" шляхом викладення й(тис.грн.)
ого у новій редакції.
Період
18. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Звітний Попередній
Найменування
показника
Адреса власного
веб-сайту
Банку, на якому розміщена
інформація з
2016р
2015р
проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту
порядку
Усього активів
1 101
809
денного - http://www.zemcap.com/.
Основні засоби
1 101
801
Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери Банку мають
Довгострокові фінансові інвестиції
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття ріЗапаси
430
321
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбудетьСумарна дебіторська заборгованість
2 556
2 472
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 квітня 2017
Грошові кошти та їх еквіваленти
52
11
року (включно) в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 годиНерозподілений прибуток
-10 800
-10 052
ни за місцезнаходженням Банку: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд.15, а
Власний капітал
655
655
у Статутний
день проведення
Довідки можна
капітал зборів - за місцем їх проведення.127
127 отримати
за
телефоном:
(056)
787-04-50.
Посадова
особа,
відповідальна
Довгострокові зобов’язання
1 997 за
порядок
ознайомлення акціонерів з документами:
Заступник
Голови
Поточні зобов’язання
14 212
10 924
Правління
- начальник
юридичного управління Логвиненко
Чистий прибуток
(збиток)
-748 Є.В. -580
Пропозиції акціонерів
щодо(шт.)
питань, включених12до
Середньорічна
кількість акцій
691проекту
12 порядку
691
денного
річних
Загальних
зборів акціонерів
Банку, а також
щодо кандидаКількість
власних
акцій, викуплених
протягом
тів
до складу
періоду
(шт.) Спостережної ради Банку, вносяться у порядку та в строки,
встановлені
діючим
законодавством
та надаються -Спостережній
Загальна сума
коштів,
витрачених на викуп
- раді
Банку
через
посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акпротягом
періоду
ціонерів
з документами.
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
35
22
Голова Правління Петренко О.Ф.
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
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквівалент
Неросподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобовязання
Поточні зобовязання
Чистий прибуток
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

2016
5696
1203
3568
53
847
2201
3436
882
2260
612
705651

2015
5063
1124
3343
10
582
1910
3114
882
1949
558
705651

-

-

-

-

63

64
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№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɌɊȺɏɈȼȺɄɈɆɉȺɇȱə©ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺª

ɹɤɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɩɪ ɇɚɭɤɢ Ȼ ɨɮɿɫ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ
ɤɜɿɬɧɹɪ
ɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜɩɪɨɜɭɥȻɚɥɚɤɿɪɽɜɚɛɩɨɜɟɪɯɤɿɦ
ɡɚɥɧɚɪɚɞ
ɉɨɱɚɬɨɤɡɛɨɪɿɜɨɝɨɞɢɧɿɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜ
ɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɝɡɚɦɿɫ
ɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ
ɉɟɪɟɥɿɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɫɬɚɧɨɦɧɚɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɉɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɛɨɪɿɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɪɨɛɨɬɢɡɛɨɪɿɜ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɉɪȺɌ©ɋɄ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚªɡɚɪɿɤ
ɊɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɿɡɛɢɬɤɿɜɉɪȺɌ©ɋɄ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚªɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɉɪȺɌ©ɋɄ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚª
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨɪɿɜɛɟɡɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀ
ɩɨɡɢɤɢɜɿɞɪɬɚɪ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɉɪȺɌ©ɋɄ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚªɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɡɦɨɦɟɧɬɭ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɿɣɧɚɞɚɸɬɶɫɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɞɿʀ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɭɤɥɚɞɟɧɧɹɦɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɉɊȺɌ
©ɋɄ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚªɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɡɦɨɦɟɧɬɭɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɉɊȺɌ©ɋɄ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚª
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɊȺɌ©ɋɄ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚª
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚ
ɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɊȺɌ ©ɋɄ ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚª ɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɊȺɌ©ɋɄ©ɐɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɚª
Ɂɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɁɛɨɪɿɜ

ɉȺɌ©ɏȺɊɄȱȼɋɖɄɂɃɉɌȺɏɈɄɈɆȻȱɇȺɌª

ɤɨɞ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɂɛɨɪɢ ɜɿɞɛɭ
ɞɭɬɶɫɹ ©ª ɤɜɿɬɧɹ  ɪ ɜ  ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ  ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɜɭɥ
ɋɢɞɨɪɟɧɤɿɜɫɶɤɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
 Ɂɜɿɬ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡ
ɜɢɬɤɭɧɚɪɿɤ
Ɂɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɜɿɬ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜ 
ɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɪ
ɉɪɨɡɦɿɧɭɬɢɩɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿ ɤɨɠɧɨʀɫɟɪɟɞɢ ɡɞɨɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦɉȺɌ©ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣɩɬɚɯɨɤɨɦɛɿɧɚɬªɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɋɢɞɨɪɟɧɤɿɜɫɶɤɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɤɨɪɩɭɫ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±
ɱɥɟɧɩɪɚɜɥɿɧɧɹɁɨɫɿɦɈɆ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉȺɌ©ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣɩɬɚɯɨɤɨɦɛɿɧɚɬª
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɧɚɦɿɪɩɪɢɞɛɚɧɧɹɡɧɚɱɧɨɝɨɩɚɤɟɬɭɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣ

ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȼȱɅɖɏɈȼȺɌɄȺª

ə ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ Ȼɪɟɫɥɚɜɫɶɤɢɣ Ɇɚɤɫɢɦ ɘɪɿɣɨɜɢɱ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ
ɧɨɦɟɪ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ  ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɡɚ
ɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥȺɪɦɿɣɫɶɤɚɛɭɞ ɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɢɦɨɝɫɬ
Ɂɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɩɪɨɫɜɿɣɧɚɦɿɪ
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ɨɫɨɛɢ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɦɨɠɭɬɶ ɨɡɧɚ
ɣɨɦɢɬɢɫɹɡɚɚɞɪɟɫɨɸɩɪɇɚɭɤɢɛȻɩɨɜɟɪɯɨɮɿɫɤɿɦɧɚɬɚ
 ɦ ɏɚɪɤɿɜ  ɭ ɪɨɛɨɱɿ ɞɧɿ ɡ  ɝ ɞɨ  ɝ ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ
ɨɫɨɛɚ ɡɚ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡɛɨɪɿɜ ± Ɍɨɥɤɚɱɨɜɚ ȼɿɤɬɨɪɿɹ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ
Ⱦɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɞɟɧɧɢɦ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ Ɂɛɨɪɿɜ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɳɨɩɨɫɜɿɱɭɽɨɫɨɛɭ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ± ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ
ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɜɟɛɫɚɣɬɿ KWWS
VNFHQWHUFRPXD
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ±  
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ 
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ
3

ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ


ɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ


ɨɫɿɛ 
ȾɢɪɟɤɬɨɪȼɈɌɨɥɤɚɱɨɜɚ

ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ

Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ

ɍɬɪɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɶ

Ɂɚɩɚɫɢ

ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ

Ƚɪɨɲɟɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ

ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ

ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ

ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ

Ʉɚɩɿɬɚɥɭɞɨɨɰɿɧɤɚɯ

Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ

ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ

ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟ

ɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫ

ɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɥɟɧɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ




















Ɋɟɝɿɫɬɪɚɰɿɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚ
ɬɢɫɶɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɡɞɨɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɧɚɝɨɞɢɧɭɪ
ɉɪɢɫɨɛɿɦɚɬɢɩɚɫɩɨɪɬɞɥɹɞɨɜɿɪɟɧɧɢɯɨɫɿɛɞɨɜɿɪɟɧɧɿɫɬɶɨɮɨɪɦɥɟɧɧɭ
ɡɝɿɞɧɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɌɟɥɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɶɬɢɫɹɱɫɬɨɞɜɚɞɰɹɬɶɩ¶ɹɬɶ ɲɬɭɤɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧ
ɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȼȱɅɖɏɈȼȺɌɄȺª
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɇɨɜɨɜɨɞɨɥɚɡɶɤɢɣɪɧɫɋɬɚɪɚȼɨɞɨɥɚɝɚɜɭɥɊɟɛɪɢɤɚɛɭɞ
  ɞɚɥɿɉɪȺɌ©ȼȱɅɖɏɈȼȺɌɄȺªɚɛɨɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɳɨɫɤɥɚɞɚɽ ɫɨɪɨɤ
ɫɿɦɰɿɥɢɯɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬɬɪɢɬɢɫɹɱɧɢɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɇɚ ɞɚɬɭ ɰɶɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɹɦɨ ɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɚɤɰɿɹɦɢ ɉɪȺɌ
©ȼȱɅɖɏɈȼȺɌɄȺªɧɟɜɨɥɨɞɿɸ
ɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭȻɪɟɫɥɚɜɫɶɤɢɣɆɚɤɫɢɦɘɪɿɣɨɜɢɱ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȱɇȼȿɋɌɂɐȱɃɇȺɄɈɆɉȺɇȱə©ȼɈɋɌɈɄ
ȱɇȼȿɋɌª

ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ   ɧɚɞɚɥɿ ± Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
 ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɩɪɨɜ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɣ ɛɭɞ 

ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɧɚɞɚ
ɥɿ ± Ɂɛɨɪɢ  ɳɨ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ ©ª ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɨ  ɝɨɞ  ɯɜ
ɡɚɚɞɪɟɫɨɸɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦɏɚɪɤɿɜɩɪɨɜɍɧɿɜɟɪɫɢ
ɬɟɬɫɶɤɢɣɛɭɞɤɿɦɧɚɬɚɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɛɭɞɟɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜ
ɉɨɱɚɬɨɤɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɨɝɨɞɯɜɁɚɤɿɧɱɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɨɝɨɞ
ɯɜȾɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽ
ɨɫɨɛɭɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɤɨɠɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɭ
Ɂɛɨɪɚɯɡɚɫɜɿɞɱɟɧɭ ɡɝɿɞɧɨɡɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ ɉɟɪɟɥɿɤ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɁɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɫɬɚɧɨɦɧɚ
ɝɨɞɢɧɭ©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɈɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɁɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɁɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ ɞɥɹ
ɩɪɨɫɬɨɝɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɁɛɨɪɚɯɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ
ɁɜɿɬɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿ
ɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧ
ɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
 ȼɢɫɧɨɜɨɤ Ɋɟɜɿɡɨɪɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɈɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɟɛɫɚɣɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɈɇɇȿɄɌɈɊª

ɧɚɞɚɥɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤɿɜɩɪɨɫɩȽɚɝɚɪɿɧɚ
ɛɭɞ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ ɱɟɪɝɨɜɿ ɪɿɱɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɜɿɞ
ɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɯɜɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜ
ɩɪɨɫɩȽɚɝɚɪɿɧɚɛɭɞɣɤɨɪɩɭɫɣɩɨɜɟɪɯɚɤɬɨɜɚɡɚɥɚ
ɉɊɈȿɄɌɉɈɊəȾɄɍȾȿɇɇɈȽɈɁȺȽȺɅɖɇɂɏɁȻɈɊȱȼ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢ
ɩɢɧɟɧɧɹʀɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜɿɬɭ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ
ɪ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜɿɬɭ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɡɚɪ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɭ ɡɜɿɬɭ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ 
ɪɿɤ
ɉɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɭɦɨɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ 
ɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɧɢɦɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛ
ɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪ
ɚɤɬɿɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɬɚɫɩɨɫɨɛɭɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ 
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
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ȼɿɞɞɚɬɢɧɚɞɿɫɥɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜɞɨɞɚɬɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɁɛɨɪɿɜɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ
ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɩɪɨɜ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɣ ɛɭɞ  ɤɿɦɧɚɬɚ  ɡ ɩɨɧɟɞɿɥɤɚ ɩɨ
ɩ¶ɹɬɧɢɰɸɡɝɨɞɞɨɝɨɞ ɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿ ɚɬɚɤɨɠɜɞɟɧɶɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜɭɦɿɫɬɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±Ƚɨ
ɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɏɚɪɢɬɨɧɨɜɈȱɌɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  

Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
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ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦ


ɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ
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ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
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ɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ

ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ
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ȼ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɜɿɞɨ
ɦɨɫɬɿɩɪɨɹɤɢɯɽɜɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞ
ɯɜɤɜɿɬɧɹɪȺɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɡɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶɞɨɨɫɨɛɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦ
ɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜ
ɪɨɛɨɱɿɞɧɿ±ɩɨɧɟɞɿɥɨɤɜɿɜɬɨɪɨɤɬɚɫɟɪɟɞɭɡɝɨɞɯɜɞɨɝɨɞ
ɯɜɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜɩɪɨɫɩȽɚɝɚɪɿɧɚɤɨɪɩɭɫʋɣɩɨɜɟɪɯ
ɤɿɦɧɚɬɚʋɚɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɬɚɤɨɠɭɦɿɫɰɿʀɯ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɉɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸ ɡɚ ɩɨ
ɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɽ Ƚɨɥɨɜɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɑɨɪɧɢɣȯȯ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡ  ɝɨɞ 
ɯɜɞɨɝɨɞɯɜɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟ¤ɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɩɚɫɩɨɪ
ɬɚɚɛɨɿɧɲɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɨɫɨɛɭɬɚɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿɧɚ
ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɛɨɪɚɯ  ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɨɫɿɛ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɚɦɢɪɿɲɟɧɶɡɭɫɿɯɩɢɬɚɧɶɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɜɟɛɫɚɣɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ
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Ⱦɨɭɜɚɝɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɍɉȿɄª

ɤɨɞȯȾɊɉɈɍ ɳɨɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜ
ɜɭɥɆɚɪɲɚɥɚȻɚɬɢɰɶɤɨɝɨɛ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ȺɌ
©ɍɉȿɄªɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɛɝɨɞɢɧɡɚɚɞɪɟɫɨɸ
ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɜɭɥ Ɇɚɪɲɚɥɚ Ȼɚɬɢɰɶɤɨɝɨ  ɨɮ  Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɡɛɨɪɿɜ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɭ ɞɟɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɡ  ɞɨ 
ɝɨɞɢɧɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ
ɉɊɈȿɄɌɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɢɣɡɛɨɪɿɜ
ɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ʀɯɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɿɜ ɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɱɟɪɝɨɜɢɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜȺɌ©ɍɉȿɄª
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜȺɌ©ɍɉȿɄª
 Ɉɛɪɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ȺɌ©ɍɉȿɄª
ɁɜɿɬȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚȺɌ©ɍɉȿɄªɩɪɨɩɿɞɫɭɦɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚ
ɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜɿɬɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȺɌ©ɍɉȿɄªɧɚɪ
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɨɪɚȺɌ©ɍɉȿɄªɩɪɨɩɿɞɫɭɦɤɢɪɨɛɨɬɢɭɪɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜɿɬɭ ɪɟɜɿɡɨɪɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨʀ ɡɜɿɬ
ɧɨɫɬɿȺɌ©ɍɉȿɄªɡɚɪɿɤ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭ ɚɛɨɩɨ
ɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜ ȺɌ©ɍɉȿɄªɡɚɪɿɤ
 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɹɤɿ ɜɱɢɧɟɧɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦ ɨɪ
ɝɚɧɨɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɱɟɪɝɨɜɢɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɳɨɪɢɧɤɨɜɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɚɣɧɚɪɨɛɿɬɚɛɨɩɨɫɥɭɝɳɨɽɩɪɟɞɦɟ
ɬɨɦɤɨɠɧɨɝɨɡɬɚɤɢɯɩɪɨɜɨɱɢɧɿɜɩɟɪɟɜɢɳɭɽɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɡɚɞɚɧɢɦɢ
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɨɪɝɚɧɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɢɯɱɟɪ
ɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ɋɟɜɿɡɨɪɚ ȺɌ
©ɍɉȿɄªɨɛɪɚɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜȺɌ©ɍɉȿɄªɳɨɜɿɞ
ɛɭɥɢɫɹɤɜɿɬɧɹɪ
ɈɛɪɚɧɧɹɊɟɜɿɡɨɪɚȺɌ©ɍɉȿɄª
ɉɪɨɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭɞɢɪɟɤɬɨɪɭȺɌ©ɍɉȿɄªɧɚɭɤɥɚ
ɞɟɧɧɹɜɿɞɿɦɟɧɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɨɝɨɜɨɪɭɩɨɪɭɤɢɿɡɉȺɌ©ȺɅɖɎȺȻȺɇɄªɭɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨɫɬɿɡɹɤɢɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɨɪɭɱɢɬɶɫɹɩɟɪɟɞɉȺɌ©ȺɅɖɎȺȻȺɇɄªɡɚɜɢ
ɤɨɧɚɧɧɹɉȺɌ©ɏȺɊɄȱȼɋɖɄɂɃɉȱȾɒɂɉɇɂɄɈȼɂɃɁȺȼɈȾªɭɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɡɚɤɪɟɞɢɬɧɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦɳɨɛɭɞɟɭɤɥɚɞɟɧɨɉȺɌ©ɏȺɊɄȱȼɋɖɄɂɃ
ɉȱȾɒɂɉɇɂɄɈȼɂɃɁȺȼɈȾªɡɉȺɌ©ȺɅɖɎȺȻȺɇɄª
 ɉɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ȺɌ ©ɍɉȿɄª ɧɚ ɭɤɥɚ
ɞɟɧɧɹɜɿɞɿɦɟɧɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɨɝɨɜɨɪɭɩɨɪɭɤɢɿɡɉȺɌ©ȺɅɖɎȺȻȺɇɄªɭɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨɫɬɿɡɹɤɢɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɨɪɭɱɢɬɶɫɹɩɟɪɟɞɉȺɌ©ȺɅɖɎȺȻȺɇɄªɡɚɜɢɤɨ
ɧɚɧɧɹɌɈȼ©ɅɈɁȱȼɋɖɄɂɃɄɈȼȺɅɖɋɖɄɈɆȿɏȺɇȱɑɇɂɃɁȺȼɈȾªɭɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɡɚɤɪɟɞɢɬɧɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦɳɨɛɭɞɟɭɤɥɚɞɟɧɨɌɈȼ©ɅɈɁȱȼ
ɋɖɄɂɃɄɈȼȺɅɖɋɖɄɈɆȿɏȺɇȱɑɇɂɃɁȺȼɈȾªɡɉȺɌ©ȺɅɖɎȺȻȺɇɄª
ɉɪɨɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭɞɢɪɟɤɬɨɪɭȺɌ©ɍɉȿɄªɧɚɭɤɥɚ
ɞɟɧɧɹ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨɪɭɤɢ ɿɡ ɉȺɌ © ɍɄɊɋɈɐȻȺɇɄ © ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɹɤɢɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɨɪɭɱɢɬɶɫɹɩɟɪɟɞɉȺɌ©ɍɄɊɋɈɐȻȺɇɄª
ɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɉȺɌ©ɏȺɊɄȱȼɋɖɄɂɃɉȱȾɒɂɉɇɂɄɈȼɂɃɁȺȼɈȾªɭɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɡɚɤɪɟɞɢɬɧɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦɳɨɛɭɞɟɭɤɥɚɞɟɧɨɉȺɌ©ɏȺɊɄȱȼ
ɋɖɄɂɃɉȱȾɒɂɉɇɂɄɈȼɂɃɁȺȼɈȾªɡɉȺɌ©ɍɄɊɋɈɐȻȺɇɄ©
 ɉɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ȺɌ ©ɍɉȿɄª ɧɚ ɭɤɥɚ
ɞɟɧɧɹɜɿɞɿɦɟɧɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɨɝɨɜɨɪɭɩɨɪɭɤɢɿɡɉȺɌ©ɍɄɊɋɈɐȻȺɇɄªɭɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨɫɬɿɡɹɤɢɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɨɪɭɱɢɬɶɫɹɩɟɪɟɞɉȺɌ©ɍɄɊɋɈɐȻȺɇɄªɡɚɜɢɤɨ

ɧɚɧɧɹɌɈȼ©ɅɈɁȱȼɋɖɄɂɃɄɈȼȺɅɖɋɖɄɈɆȿɏȺɇȱɑɇɂɃɁȺȼɈȾªɭɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɡɚɤɪɟɞɢɬɧɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦɳɨɛɭɞɟɭɤɥɚɞɟɧɨɌɈȼ©ɅɈɁȱȼ
ɋɖɄɂɃɄɈȼȺɅɖɋɖɄɈɆȿɏȺɇȱɑɇɂɃɁȺȼɈȾªɡɉȺɌ©ɍɄɊɋɈɐȻȺɇɄª
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɩ¶ɹɬɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿȺɌ©ɍɉȿɄªɡɚɪɿɤ
ɈɋɇɈȼɇȱɉɈɄȺɁɇɂɄɂ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȺɌ©ɍɉȿɄªɡɚɪɿɤ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪ
ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɚɜɚɪɬɿɫɬɶ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟ


ɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫ


ɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


ɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜȺɌ©ɍɉȿɄªɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɛɭɞɟɫɤɥɚɞɟɧɢɣɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭ©ªɤɜɿɬɧɹ
ɪ ɡɚɬɪɢɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɞɨɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ ɭɩɨɪɹɞɤɭ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɩɪɨɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭɫɢɫɬɟɦɭɍɤɪɚʀɧɢ
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜȺɌ©ɍɉȿɄªɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɆɚɪɲɚ
ɥɚȻɚɬɢɰɶɤɨɝɨɨɮ ɸɪɢɞɢɱɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɩɨɧɟɞɿɥɤɚ
ɩɨɩ¶ɹɬɧɢɰɸɡɞɨɝɨɞɚɭɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ²
ɬɚɤɨɠɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɞɨɝɨɞɢɧɈɫɨɛɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɡɚ
ɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ²ɈɪɥɨɜɚɋɜɿɬɥɚɧɚɆɢ
ɯɚɣɥɿɜɧɚɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɌɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɪɚɡɨɦɡɩɪɨɟɤɬɨɦɪɿɲɟɧɶ ɤɪɿɦɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹ ɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɨɡɦɿɳɟɧɿ
ɧɚɜɥɚɫɧɨɦɭɜɟɛɫɚɣɬɿȺɌ©ɍɉȿɄªKWWSXSHFXDɭɪɨɡɞɿɥɿ©ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜª
Ʉɨɠɧɢɣɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɦɚɽɩɪɚɜɨɜɧɟɫɬɢɫɜɨʀɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɩ  ɫɬ
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª Ɂɦɿɧɢ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɜɧɨɫɹɬɶɫɹɥɢɲɟɲɥɹɯɨɦɜɤɥɸɱɟɧɧɹɧɨɜɢɯɩɢɬɚɧɶɬɚɩɪɨ
ɟɤɬɿɜɪɿɲɟɧɶɿɡɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɩɢɬɚɧɶ
Ɉɫɨɛɚɦɹɤɿɩɪɢɛɭɞɭɬɶɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɩɪɢɫɨɛɿɧɟɨɛɯɿɞ
ɧɨ ɦɚɬɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɨɫɨɛɭ ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ʀʀ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɚɫɩɨɪɬ ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ  ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɿɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɜɢɳɟɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɛɭɞɭɬɶɨɝɨɥɨɲɟɧɿɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɩɿɞɱɚɫɹɤɢɯɛɭɞɟɩɪɨ
ɜɨɞɢɬɢɫɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɉɿɫɥɹɡɚɤɪɢɬɬɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɩɿɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɛɭɞɭɬɶ ɞɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɜɫɿɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɛɨɱɢɯ
ɞɧɿɜɡɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɲɥɹɯɨɦɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹʀɯɡɉɪɨɬɨɤɨ
ɥɨɦɩɪɨɩɿɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɰɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɩɿɞɨɫɨɛɢɫɬɢɣɩɿɞɩɢɫȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȺɌ©ɍɉȿɄªȺȼɑɭɞɧɨɜɟɰɶ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɉȿɊȼɍɏȱɇɋɖɄɂɃɐɍɄɊɈȼɂɃɁȺȼɈȾª
ɤɨɞȯȾɊɉɈɍ ɞɚɥɿ±Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ȼɨɝɨɞɭɯɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚ
ɣɨɧɫɦɬȽɭɬɢɜɭɥɢɰɹɆɢɪɭ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɜɿɞ
ɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɛɝɨɞɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɤɨɧɮɟɪɟɧɰɡɚɥɭ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹ
ɪɨɤɭɡɝɨɞɞɨɝɨɞɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ
ɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚ
ɞɚɽɬɶɫɹɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɡɚɬɪɢɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɞɨɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɤɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɭɩɨɪɹɞɤɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɩɪɨɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭɫɢɫɬɟɦɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ±ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɉɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ 
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀʀɫɤɥɚɞɭ
Ɉɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
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ɁɜɿɬɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɩɿɞɫɭɦɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿ
ɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭȼɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɿɤ
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚ
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɟɜɿɪɤɢɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɊɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɿɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɤɭ
ɉɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɉɪɨɡɦɿɧɭɬɢɩɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚ
ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
ɉɪɨɡɦɿɧɭɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈ
ȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɉȿɊȼɍɏȱɇɋɖɄɂɃ ɐɍɄɊɈȼɂɃ ɁȺȼɈȾª ɧɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɉȿɊȼɍɏȱɇɋɖɄɂɃɐɍɄɊɈȼɂɃɁȺȼɈȾª ɩɨ
ɜɧɟ ɬɚɡɉȺɌ©ɉȿɊȼɍɏȱɇɋɖɄɂɃɐɍɄɊɈȼɂɃɁȺȼɈȾªɧɚɉɪȺɌ©ɉȿɊȼɍ
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ɏȱɇɋɖɄɂɃɐɍɄɊɈȼɂɃɁȺȼɈȾª ɫɤɨɪɨɱɟɧɟ 
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚ
ɞɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɨɫɿɛ  ɹɤɨʀ ɹɤɢɦ  ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɞɚɧɿ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀɬɚɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀɨɫɨɛɢ ɨɫɿɛ ɹɤɨʀ ɹɤɢɦ ɛɭɞɭɬɶɧɚɞɚɧɿ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɧɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɜɫɿɯɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɿɣɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭ
ɪɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ
ȯȾɊɉɈɍɭɬɱɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɳɨɞɨɡɦɿɧɢɬɢɩɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɬɚɤɨɠɿɧɲɢɯɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ
ȾɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɬɪɭɞɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɳɨɭɤɥɚɞɚ
ɬɢɦɭɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭʀɯ
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȾɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
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ɧɚɛɭɞɤɿɦɧɚɬɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɛɨɪɿɜɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ
ɡɞɨɭɞɟɧɶɬɚɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɫɬɚɧɨɦɧɚ
ɝɨɞɢɧɭɪ
ɉɈɊəȾɈɄȾȿɇɇɂɃ ɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ 
Ɉɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɛɨɪɿɜɬɚɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
 Ɂɜɿɬ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚ
ɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚ
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɁɜɿɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɉɟɪɿɨɞɡɜɿɬɧɢɣ ɉɟɪɿɨɞɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ

ȺɌ©ɋɌɈɆȺª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɋɌɈɆȺª
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɇɶɸɬɨɧɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚVWRPD#VWRPDNKDUNRYXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZVWRPDNKDUNRYXDGRNX
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɜɥɚɫɧɢɤɿɜɚɤɰɿɣɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
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ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ

ɉɊȺɌ©ɌɈɊȽɈȼɂɃȾȱɆ©ȽȱȾɊɈɋɂɅȺª

Ɋɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©Ɍɨɪɝɨɜɢɣ
ɞɿɦ©ȽɿɞɪɨɫɢɥɚªɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɿɪɨɜɨ
ɝɪɚɞ ɜɭɥ Ɉɪɞɠɨɧɿɤɿɞɡɟ  ɨɮɿɫ  ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ  ɪ ɨ ɣ
ɝɨɞɢɧɿ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ ɜɭɥ ȿɥɶɜɨɪɬɿ  ɨɮɿɫ 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɪɨɤɭɡ
ɞɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜȾɚɬɚɫɤɥɚ
ɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɪ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɉɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
 ɋɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ ɞɥɹɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜ
Ɂɜɿɬɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹ±ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɨ±ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɜɿɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧ
ɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɜɿɬɿɜɢɫɧɨɜɤɢɪɟɜɿɡɨɪɚɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞ
ɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɿɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢ
ɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɭ  ɡɚ  ɪɿɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɚɧɨɜɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɪɢɛɭɬɤɭɧɚɪɿɤ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɉɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɟɜɿɡɨɪɚ
Ɉɛɪɚɧɧɹɪɟɜɿɡɨɪɚ
ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɿɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉɪȺɌ
©Ɍɨɪɝɨɜɢɣɞɿɦ©Ƚɿɞɪɨɫɢɥɚªɲɥɹɯɨɦɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
Ⱦɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ
ɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢɫɨɛɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ
ɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɭɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪȺɌ©Ɍɨɪɝɨɜɢɣɞɿɦ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ

ɉɊȺɌ©ȽȱȾɊɈɋɂɅȺȺɉɆª

Ɋɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©Ƚɿɞɪɨɫɢɥɚ
ȺɉɆª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ ɜɭɥ
Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɫɶɤɚɛɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɪɨɣɝɨɞɢɧɿɡɚɚɞɪɟɫɨɸ
ɦɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣɜɭɥȻɪɚɬɢɫɥɚɜɫɶɤɚɛɨɮɿɫɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɪɡɞɨ
ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟ
ɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɪ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɉɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
 ɋɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ ɞɥɹɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜ
 Ɂɜɿɬ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ ± ɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚ
ɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɜɿɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧ
ɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɜɿɬɿɜɢɫɧɨɜɤɢɪɟɜɿɡɨɪɚɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞ
ɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɿɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢ
ɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɭ  ɡɚ  ɪɿɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɚɧɨɜɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɪɢɛɭɬɤɭɧɚɪɿɤ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɉɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɟɜɿɡɨɪɚ
Ɉɛɪɚɧɧɹɪɟɜɿɡɨɪɚ
ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɿɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉɪȺɌ
©ȽɿɞɪɨɫɢɥɚȺɉɆªɲɥɹɯɨɦɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɧɨɜɿɣɪɟ
ɞɚɤɰɿʀ
Ⱦɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢɫɨɛɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɩɪɚ
ɜɨɭɱɚɫɬɿɭɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪȺɌ©ȽɿɞɪɨɫɢɥɚȺɉɆª
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©ȽɿɞɪɨɫɢɥɚªɁɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɿɡɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɿɜɦɨɠɧɚɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨɡɚɚɞɪɟ
ɫɨɸɦɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣɜɭɥȿɥɶɜɨɪɬɿɨɮɿɫɚɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ± ɬɚɤɨɠ ɭ ɦɿɫɰɿ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɉɪɚɜɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɪɿɲɟɧɶ ɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɫɬɚɬɬɟɸ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɟɛɫɚɣɬɭ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɨɦɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨ
ɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨKWWSWGJLGURVLODSDWXDɉɨɫɚɞɨɜɨɸɨɫɨɛɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɉɪȺɌ ©Ɍɨɪɝɨɜɢɣ ɞɿɦ ©Ƚɿɞɪɨɫɢɥɚª Ɉɫɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɈɥɟɧɚȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ


ɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ
Ɂɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɿɡɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɦɨɠɧɚ
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶ
ɤɢɣɜɭɥȻɪɚɬɢɫɥɚɜɫɶɤɚɛɨɮɿɫɚɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜ±ɬɚɤɨɠɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɉɪɚɜɚɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɞɨɜɧɟɫɟɧɧɹ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɿɲɟɧɶ ɞɨ ɩɢɬɚɧɶ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɫɬɚɬɬɟɸ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
Ⱥɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨɝɨɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
KWWSK\GURVLODDSPSDWXDɉɨɫɚɞɨɜɨɸɨɫɨɛɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸɡɚɩɨɪɹ
ɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɽɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɒɚɦɲɭɪɈɁ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹ


ɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ


ɨɫɿɛ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ

ɉɊȺɌ©ȽȱȾɊɈɋɂɅȺɅȯȾȺª

Ɋɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©Ƚɿɞɪɨɫɢɥɚ
ɅȯȾȺªɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɜɭɥɉɚɰɚɽɜɚɜɿɞɛɭɞɭɬɶ
ɫɹ  ɪ ɨ ɣ ɝɨɞɢɧɿ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ ɜɭɥ
ɉɚɰɚɽɜɚɨɮɿɫɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɜɿɞ
ɛɭɞɟɬɶɫɹɪɨɤɭɡɞɨɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜȾɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨ
ɧɚɭɱɚɫɬɶɭɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɪ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɉɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
 ɋɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ ɞɥɹɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜ
Ɂɜɿɬɬɜɨɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨ±
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚ
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɜɿɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧ
ɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɜɿɬɿɜɢɫɧɨɜɤɢɪɟɜɿɡɨɪɚɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞ
ɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɿɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢ
ɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɭ  ɡɚ  ɪɿɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɚɧɨɜɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɪɢɛɭɬɤɭɧɚɪɿɤ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɉɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɟɜɿɡɨɪɚ
Ɉɛɪɚɧɧɹɪɟɜɿɡɨɪɚ
ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɿɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉɪȺɌ
©Ƚɿɞɪɨɫɢɥɚ ɅȯȾȺª ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɋɬɚɬɭɬɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜ ɧɨɜɿɣ
ɪɟɞɚɤɰɿʀ
Ⱦɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢɫɨɛɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭ
ɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɪȺɌ ©Ƚɿɞ
ɪɨɫɢɥɚɅȯȾȺªɁɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɿɡɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ

ɉɊȺɌ©ɉȱɊȺɆȱɋª

Ɋɿɱɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɉɿɪɚɦɿɫª
ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ ɜɭɥ
Ɉɪɞɠɨɧɿɤɿɞɡɟɨɮɿɫɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɪɨ±ɣɝɨɞɢɧɿɡɚ
ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ ɜɭɥ ȿɥɶɜɨɪɬɿ  ɨɮɿɫ  Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɪɡɞ
ɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜȾɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɪ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɉɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
 ɋɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
 Ɂɜɿɬ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ± ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɨ±ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿ
ɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɜɿɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɜɿɬɿɜɢɫɧɨɜɤɢɪɟɜɿɡɨɪɚɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚ
ɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɿɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬ
ɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɭ ɡɚɪɿɤɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɪɨɡɩɨɞɿɥɩɥɚɧɨɜɢɯɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɿɜɩɪɢɛɭɬɤɭɧɚɪɿɤ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɉɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɪɟɜɿɡɨɪɚ
Ɉɛɪɚɧɧɹɪɟɜɿɡɨɪɚ
ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɿɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉɪȺɌ
©Ɍɨɪɝɨɜɢɣ ɞɿɦ ©Ƚɿɞɪɨɫɢɥɚª ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɋɬɚɬɭɬɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜ
ɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
 ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧ
ɧɹɡɝɨɞɢɉȺɌ©ȿɥɶɜɨɪɬɿªɧɚɡɦɿɧɭɭɦɨɜɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹɬɚɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨɡȺɌ
©Ɉɳɚɞɛɚɧɤªɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɿɩɨɬɟɤɢ 
ɉɪɨɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨȺɌ©Ɉɳɚɞɛɚɧɤªɩɪɨɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹɡɿɩɨɬɟɤɢɦɚɣ
ɧɚɹɤɟɜɢɫɬɭɩɚɽɜɹɤɨɫɬɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɉȺɌ©ȿɥɶ
ɜɨɪɬɿªɬɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀɨɫɨɛɢɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɜɿɞɿɦɟɧɿɉɪȺɌ
©ɉɿɪɚɦɿɫªɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹɿɩɨɬɟɱɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭ

ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɭ ɪɨɛɨɱɿ ɞɧɿ ɡ  ɞɨ  ɡɚ
ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ ɜɭɥ ɉɚɰɚɽɜɚ  ɨɮɿɫ  ɚ ɜ ɞɟɧɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ± ɬɚɤɨɠ ɭ ɦɿɫɰɿ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɉɪɚɜɚ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɿɲɟɧɶ ɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɫɬɚɬɬɟɸ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɟɛɫɚɣɬɭ ɧɚ ɹɤɨɦɭ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ KWWSK\GURVLODOHGDSUDW
LQXD ɉɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸ ɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧ
ɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɽɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɉɪȺɌ©Ƚɿɞɪɨɫɢɥɚ
ɅȯȾȺªȽɚɜɪɢɲȼɿɤɬɨɪɿɹȼɚɥɟɧɬɢɧɿɜɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹ


ɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ


ɨɫɿɛ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ
Ⱦɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢɫɨɛɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɩɪɚɜɨ
ɭɱɚɫɬɿɭɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪȺɌ©ɉɿɪɚɦɿɫªɁɞɨɤɭɦɟɧ
ɬɚɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢ
ɬɢɫɹ ɭ ɪɨɛɨɱɿ ɞɧɿ ɡ  ɞɨ  ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ ɜɭɥ
ȿɥɶɜɨɪɬɿ  ɨɮɿɫ  ɚ ɜ ɞɟɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ± ɬɚɤɨɠ ɭ
ɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɉɪɚɜɚɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɞɨɜɧɟɫɟɧɧɹɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɞɨɩɪɨ
ɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɿɲɟɧɶ ɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɫɬɚɬɬɟɸ
 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɟɛ
ɫɚɣɬɭɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɨɦɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨ
ɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨKWWSSLUDPLVSUDWLQXD
ɉɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸ ɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɽɝɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹ±ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɉɿ
ɪɚɦɿɫªȽɥɿɛɤɨȱɘ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ


ɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ

ɉȺɌ©ɄɉɄȱ©ȽɊɍɇɌɈɉɈɋȱȼɆȺɒª

Ɋɿɱɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©Ʉɿɪɨɜɨ
ɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ©Ƚɪɭɧɬɨɩɨɫɿɜɦɚɲª ɧɚ
ɞɚɥɿ ± Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɜɭɥȽɟɧɟɪɚɥɚɊɨɞɢɦɰɟɜɚɛɭɞ
ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ  ɪ ɨ  ɝɨɞɢɧ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ
ɜɭɥȽɟɧɟɪɚɥɚɊɨɞɢɦɰɟɜɚɛɭɞɨɮɿɫɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɪɡɝɨɞɯɜɞɨɝɨɞ
ɯɜɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜȾɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɪȾɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢɫɨɛɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉȺɌ©ɄɉɄȱ©Ƚɪɭɧɬɨɩɨɫɿɜɦɚɲª
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
 ɋɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ ɞɥɹɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Ɉɛɪɚɧɧɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Ɂɜɿɬɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨ±ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɜɿɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧ
ɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɜɿɬɿɜɢɫɧɨɜɤɢɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚ
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɿɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢ
ɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɭ  ɡɚ  ɪɿɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɚɧɨɜɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɪɢɛɭɬɤɭɧɚɪɿɤ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉȺɌ©ɄɉɄȱ©Ƚɪɭɧɬɨɩɨɫɿɜ
ɦɚɲªɲɥɹɯɨɦɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɦɚɬɟ

ɪɿɚɥɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨɝɨɞɢ
ɧɢɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɜɭɥȽɟɧɟɪɚɥɚɊɨɞɢɦɰɟɜɚɛɭɞɨɮɿɫ
ɚɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ±ɬɚɤɨɠɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɹ ɉɪɚɜɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɿɲɟɧɶ ɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɫɬɚɬɬɟɸ  Ɂɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªȺɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨɝɨɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚ
ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɢ
ɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ KWWSKUXQWRSRVLYPDVK
SDWXDɉɨɫɚɞɨɜɨɸɨɫɨɛɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɽ ɝɨɥɨɜɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©ɄɉɄȱ ©Ƚɪɭɧɬɨɩɨ
ɫɿɜɦɚɲªɆɽɞɜɽɞɶȼȼ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹ


ɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ
3
3
ɨɫɿɛ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ

ɉɟɪɿɨɞ
ɉɟɪɿɨɞ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо
«ІЗТ-АВТО»ɡɜɿɬɧɢɣ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
Повідомлення про©ȿɇȿɊȽɈɋɌȺɅɖª
проведення річних загальних зборів акціонерів
Під час підготовки до загальних зборів до
дати проведення
загальних
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗТ-АВТО» (місцезнахо-

ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ ɏɚɪɤLɜ ɜɭɥ
дження:
68001, ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɹɤɿ
Одеська область, місто Чорноморськ (Іллічівськ),
ɄɨɫɦLɱɧɚɛɭɞ
вул.
Промислова 5, код за ЄДРПОУ 30258639) (надалі — Товариство)
ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɪɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɄɨɫɦɿɱɧɚ
Повідомляємо
про скликання
річних загальних
акціонерів на
ɛɭɞ
 ɤɿɦɧɚɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ зборів
ɡɛɨɪɿɜ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ
ɡ
24.04.2017
р. об 11:00 годині за адресою: 68001, Одеська область, місто
ɞɨɭɞɟɧɶɬɚɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Чорноморськ
(Іллічівськ), вул. Промислова 7, адміністративний корпус
ɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨ
ПАТ
«ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС», другий поверх, зал засідань.
ɞɢɧɭɪ
Реєстрація акціонерів
(їх представників) відбудеться 24 квітня
ɉɈɊəȾɈɄȾȿɇɇɂɃ
ɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ

2017
року з 10:40 до 10:55 за адресою проведення загальних зборів. Для
Ɉɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɛɨɪɿɜɬɚɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
участі
у загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
документ,
що ідентифікує особу (бажано — паспорт), представнику(ам)
ɁɜɿɬȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿ
акціонера
— також документ, що підтверджує повноваження представниɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ка на
участь у загальних зборах у відповідності до вимог чинного законоɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚ
давства
України.
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɁɜɿɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у заɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
гальних
зборах: 18 квітня 2017 р.
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Перелік питань, що виносяться на голосування,
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ
згідно
з проектом
порядку
денного:
ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
1. Обрання голови, та членів лічильної комісії загальних зборів акціоɉɪɨɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
нерів
Товариства, та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
2. Обрання
голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ства.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування
на загальних зборах акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати 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.
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зборів
акціонери Товариства можуть ознайомитися
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ
 з матеріалами
 (документами),
необхідними для прийняття рішень
з питань порядку
денного,
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ

уȽɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ
робочі дні з 10:00 до 13:00 за адресою: Одеська
область,
м. Чорно
морськ
(Іллічівськ), вул. Промислова, 5, адміністративний
корпус,
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ

бухгалтерія,
в день проведення зборів — у місці їх 
проведення. Посадова
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
 особа,
відповідальна
за
порядок
ознайомлення
акціонерів
з
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


документами
— директор Рябоконь Сергій Михайлович.
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


Адреса веб-сайту,
на якому розміщена інформація
з проектами
ріɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɡɛɢɬɨɤ


шень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного —
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿ


www.30258639.sc-ua.com.
Довідки за телефоном: (04868) 6-15-62.
ɨɞɭ ɨɫɿɛ
Ⱦɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨ
Основніɡпоказники
фінансово-господарської
діяльності
«ІЗТɦɢɬɢɫɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɶ ɡПрАТ
ɩɢɬɚɧɶ
ɩɨ
АВТО» (тис.грн.)
ɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɦɏɚɪɤLɜ ɜɭɥ
Найменування показника
Період
ɄɨɫɦLɱɧɚɛɭɞɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ
ɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
Звітний Попередній
ɧɚɨɫɨɛɚ±ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɄɚɪɚɬɚɽɜȼȼȼɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨ
Усього
активів
10993
10799
ɪɿɜ
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ
ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɛɨɪɿɜ
Основні ɜɥɚɫɧɨɝɨ
засоби ɜɟɛɫɚɣɬɭ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
4282
5028
Ⱥɞɪɟɫɚ
ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ
Довгострокові фінансові інвестиції
5
5
ɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Запаси
243
522
HQHUJRVWDOQUDYHUVFRPXD
Сума
заборгованості
2465
  дебіторської
Ɉɫɨɛɿ ɹɤɚ ɩɪɢɛɭɥɚ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɛɨɪɚɯ ɩɪɢ 4393
ɫɨɛɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɦɚɬɢ
Грошові кошти
та їх еквіваленти
96 ʀʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
241
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɹɤɿ ɩɨɫɜɿɞɱɭɸɬɶ
ɰɸ ɨɫɨɛɭ ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ
Нерозподілений прибуток (збиток)
-49
-346
ɨɮɨɪɦɥɟɧɿɡɝɿɞɧɨɞɿɸɱɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
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.

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ»

(надалі за текстом — «Товариство»), місцезнаходження: 10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, буд. 104, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом — «загальні збори»), які призначені 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 реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв. Перелік акціонерів, 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 голосування 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 Товариства 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 акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення 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, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію 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 Наглядової 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 документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам
акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 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, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Лісовський 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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
0
0
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
7
7

Публічне акціонерне товариство
«Бердичівська фабрика одягу»

(надалі за текстом — Товариство), (код за ЄДРПОУ 00309105, місцезнаходження 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 квітня 2017 року за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет
№8). Початок загальних зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників загальних 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 способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за
2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства 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 особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової
ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
Для участі у Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам
акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства 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 акціонерів з документами: начальник служби з ОП Деуліна Тамара Леонідівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
726
725

75
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Ліктрави

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство
«Ліктрави»
Місцезнаходження товариства: 10001, м. Житомир, Шосе Київське, будинок 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 річних 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 годину 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 головуватиме 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 документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам
акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних
зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в
кабінеті №8 провідного юрисконсульта Товариства за адресою: м. Житомир, 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 проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: провідний юрисконсульт Товариства Свердзьолка Ганна Леонідівна. 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
0
0
періоду, штук
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
0
0
акцій протягом періоду, штук
Чисельність працівників на кінець періоду
231
237

76

Приватне акціонерне товариство
«Молодіжна мода»

(надалі за текстом — Товариство), (код за ЄДРПОУ 04592760, місцезнаходження — 10014, м. Житомир, Площа Перемоги, буд.3) повідомляє 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 «Молодіжна мода»). Початок загальних зборів о 8 год. 30 хв. Реєстрація 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 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 висновків Ревізора 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. 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 реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою 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 ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою:
10014, м. Житомир, Площа Перемоги, буд.3 (в кабінеті №1 бухгалтерії Товариства), а в день проведення загальних зборів акціонерів — також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами — Медіна Яніна Болеславівна. 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
0
0
періоду, шт.
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом звітного періоду
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб
10
11
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному
станом на 24:00 годину 12 квітня 2017 року у порядку встановленому законодавством 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 загальних зборів акціонерів ПрАТ «АСТС». Прийняття рішень з питань проведення 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 дивідендів 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 державного реєстру.
8. Затвердження змін до положень ПРАТ «АСТС», шляхом викладення
у новій редакції: Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревізійної 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 порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови правління за місцезнаходженням ПрАТ «АСТС».
З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань 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 документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів - 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.)
період
попереНайменування показника
звітний
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
0
0
акцій протягом звітного періоду
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб
19
20

ПАТ «ТРИГОН»
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.

ПрАТ «КАТП-1028»
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 Холдінг». Було – 18,46704%. Стало - 18,69471%. 5. правочин з КП БМР ЖЕК
№6. Було – 20,39137%. Стало - 20,64276%.
Голова правлiння
Парубок Анатолiй Васильович

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО "ЛIТОПИС I КО",
місцезнаходження,
03086255, 65005, м. Одеса
міжміський код та
вул. Бабеля буд. 53 - А, (048) 714-53-80
телефон емітента
2. Дата розкриття повного 15.03.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
03086255.sc-ua.com
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО "ПРОМIНЬ - 1", 00291351,
місцезнаходження,
65042 м. Одеса вул. Восьмого березня
міжміський код та
буд. 77 - М, (048) 720-85-12
телефон емітента
2. Дата розкриття повного 15.03.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
00291351.sc-ua.com
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення річних загальних зборів Публічно-

го акціонерного товариства «Бориспільський
експериментальний комбікормовий завод»

Публічне акціонерне товариство «Бориспільський експериментальний комбікормовий 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 Товариства.
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 діяльність 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 підписання 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 реєстрації акціонерам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів - фізичних та юридичних осіб - додатково
мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України з наявністю посвідченого напису реєстратора, депозитарія, зберігача, нотаріуса або іншої
посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому 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. Бориспіль, 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 приймаються у письмовій формі не пізніш, як за 20 (двадцять) днів до їх проведення (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 підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
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
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ» (код за ЄДРПОУ: 38870739) Повідомлення про проведення річних

загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ» код ЄДРПОУ 38870739, місцезнаходження: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А повідомляє, що
річні загальні збори акціонерів відбудуться 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 представників) буде відбуватися 20 квітня 2017 року за місцем проведення річних
зборів акціонерів, за наявності: • для акціонера – фізичної особи: паспорта (іншого 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 документів, що підтверджують його повноваження для участі у загальних зборах; 2. в
особі її представника: паспорта (іншого документа, що засвідчує особу) представника, належним чином засвідчених копій її установчих документів, довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства України та інших документів відповідно до установчих документів для підтвердження своїх
повноважень щодо участі у загальних зборах; час початку реєстрації акціонерів: 14 годин 00 хвилин; час закінчення реєстрації акціонерів: 14 годин
45 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» – 13 квітня
2017 року. Проект порядку денного: 1. Припинення повноважень членів лічильної 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 зборах 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 діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік, прийняття рішення за результатами 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 рахунок додаткових внесків. 9. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). 10. Визначення уповноваженого органу та уповноважених
осіб ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», яким надаються відповідні повноваження для організації 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. Припинення 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 заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та іншими членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК
«ПОРТАЛ». Адреса веб-сайту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного: www.bank-portal.com.ua. Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до річних загальних зборів, та документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 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 зборів – також у місці їх проведення. За порядок ознайомлення акціонерів з документами відповідальний Голова Правління Роман Михайлович Піддубний.
Довідки за телефоном: (044) 207-43-50. Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (тис. грн.)
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
(2016)
(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
(49,79)
81,14
просту акцію (грн)
Голова Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

О. В. Шульгін
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 простого голосування.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл прибутку за 2016 рік.
8. Відкликання Ревізора Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Період
Найменування показника
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
100
100
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)
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 акціонерів 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 порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Мащенко
Олександр Володимирович. 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 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 посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення,
оформлене 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 – www.prodmash.com.ua
Телефон для довідок: (057) 758-5355.
Директор ПрАТ «ХАРКІВПРОДМАШ»

«До уваги акціонерів

ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства - 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38)
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 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 Товариства та затвердження умов договору про надання повноважень лічильної 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 реєстрації – об 10 годині 45 хвилин. Початок зборів – об 11 годині 00 хвилин.
До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, 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 відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор – Телявський В.І
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: vitamin.com.ua.
Для реєстрації в якості учасників Зборів акціонери-фізичні особи повинні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники
акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим
чином згідно законодавства України. Представники акціонерів – юридичних осіб повинні представити: керівники – документ (витяг) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи – акціонера та документ, 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.)
Період
ПопереЗвітний
Найменування показника
дній
(2016 р.)
(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
853
817
(осіб)
Директор
ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» ________ Телявський В.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
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, будинок 56, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на «24» квітня 2017 року об 09.00 за адресою: 68800, Україна,
Одеська область, Ренійський р-он, місто Рені, вулиця Весела, будинок 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. Закінчення реєстрації акціонерів о 08:50.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «18» квітня 2017 р.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що
посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів додатково мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Проект порядку денного
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів 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 область, Ренійський район, м. Рені, вул. Весела, 56, кабінет Директора; посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 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, включених 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 обмежено 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 адресою: 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 загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту)
проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати головою зборів – Шкільнюк Євгенію Олександрівну (ідентифікаційний код фізичної особи 2894010584), секретарем зборів – Цуркан Андрія Олексійовича (ідентифікаційний код фізичної 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 (ідентифікаційний 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 дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення
результатів попереднього окрім пов’язаних питань. Ніхто з учасників

80

зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може
перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. Диктофоні або будь-які інші записи, проведені під час проведення зборів, не
можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, 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 Протоколом Наглядової ради від «24» лютого 2017 року.
Питання порядку денного №2.
Питання, винесене на голосування: Звіт виконавчого органу Товариства.
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) Товариства.
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 роботу органів управління товариства, а саме наглядової ради, виконавчого 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 Товариства.
Питання порядку денного №6.
Питання, винесене на голосування: Затвердження висновків ревізійної
комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 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 товариства.
Проект рішення: Затвердити баланс та річний звіт Товариства.
Питання порядку денного №8.
Питання, винесене на голосування: Розподіл прибутку і збитків товариства.
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.)
Період
ПопереНайменування показника
Звітний
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 періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
23
27
(осіб)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство сільськогосподарське підприємство
«Чорноморська перлина»
Публічне акціонерне товариство сільськогосподарське підприємство «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 годині 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 проведення загальних зборів з 11.00 до 12.00 годин за місцем проведення загальних 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» Олійникова Є.І, секретарем зборів юрисконсульта ПАТ СП «Чорноморська перлина» Піщанську І.В.; обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
Головою комісії Асаулу С.В., членами комісії Нановського Г.М. та Звєздуна 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 наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради
та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.
3. Про затвердження Положення про Наглядову раду акціонерного товариства в новій редакції в зв’язку з необхідністю приведення його у відповідність до норм чинного законодавства. Проект рішення: затвердити Положення про Наглядову раду акціонерного товариства.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради на підставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в зв’язку з закінченням
річного терміну їх перебування на посаді; Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради.
5. Про обрання Голови Наглядової ради.
6. Про обрання членів Наглядової ради.
7. Про 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 головою та членами наглядової ради; Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою 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 Товариства за 2016 рік та визнати роботу Правління за 2016 рік задовільною.
9. Про звіт ревізійної комісії та про затвердження висновків ревізійної
комісії Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії про фінансовогосподарську діяльність Товариства за 2016 рік та визнати роботу ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.
10. Про затвердження річного звіту товариства. Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2016 рік та баланс ПАТ СП «Чорноморська перлина» .
11. Про розподіл прибутку і збитків товариства та про затвердження розміру річних дивідендів. Проект рішення: Отриманий прибуток товариства 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 Товариством, в період 26.04.2017 по 25.04.2018 року (включно) з ПАТ «ПроКредит Банк» і предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких банківських продуктів/послуг в передачі 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;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна),
відступлення 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 Загальними зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 120 000 000 грн. (сто двадцять мільйонів гривень, 00 копійок).
Надати Наглядовій радi Товариства повноваження без отримання додаткового 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 укладання (підписання) Головою Наглядової Ради, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку
денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
Доручити Голові правління Олійникову Є.І., який діє в інтересах Товариства та за згодою акціонерів, а також іншим особам, які будуть призначені на відповідні посади після дати підписання цього протоколу
оформляти i підписувати Договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.
Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, 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 правочинів. Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством в
період з 26.04.2017 по 25.04.2018 року (включно) значних правочинів, предметом (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), відступлення 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 Загальними зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 120 000 000 грн. (сто двадцять мільйонів гривень, 00 копійок).
Надати Наглядовій радi Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів 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/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (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 протоколу оформляти i підписувати Договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину с чинним незалежно від збільшення у
майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 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 даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким
надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. Проект рі-
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шення: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів Товариством,
в період 26.04.2017 по 25.04.2018 року (включно) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, МФО 334851) і предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких банківських продуктів/послуг в передачі 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;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення 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 Загальними зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 120 000 000 грн. (сто двадцять мільйонів гривень, 00 копійок).
Надати Наглядовій радi Товариства повноваження без отримання додаткового 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 укладання (підписання) Головою Наглядової Ради, посадовими особами органів
управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку
денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Доручити Голові правління Олійникову Є.І, який діє в інтересах Товариства та за згодою акціонерів, а також іншим особам, які
будуть призначені на відповідні посади після дати підписання цього протоколу оформляти i підписувати Договори, які є предметом попередньо
схвалених значних правочинів.Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів 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 ознайомлення 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). Представникам акціонерів крім того - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Для батьків, які представляють інтереси своїх неповнолітніх дітей, 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.)
період
період
період
Найменування показника
звітний звітний попере2016
2015
дній 2014
Усього активів
385248
343349
275687
Основні засоби
43167
33401
31609
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
21090
5996
17417
Сумарна дебіторська
308434
288555
225549
заборгованість
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
145
163
165
періоду (осіб)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛИНЬБАКАЛІЯ»
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 діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами роботи у
2016 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії товариства.
6. Затвердження річного звіту, звіту про фінансові результати та балансу 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 затвердження 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 підписання 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/.
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Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Періоди
Найменування показника
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
0,0
0,0
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0,0
0,0
власних акцій протягом періоду
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 посвідчує особу; представнику акціонера - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 20.04.2017 року.
З документами, що стосуються питань порядку денного, акціонери Товариства 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

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 Товариства №01-03/17 від 01.03.2017 року, було прийнято рішення про скликання 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: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Корделівка, вул. Київська, буд. 1-А, адміністративна будівля, кабінет Голови Правління, 2 поверх.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбудеться 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 Зборах: 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 рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 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 Товариства 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 укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією,
заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що ста-

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 адресою: м. Полтава, пров. Перспективний, 3, адміністративна будівля,
2-ий поверх, приймальня. Реєстрація учасників загальних зборів 16 квітня 2017 року з 10.30 до 10.55 за місцем проведення зборів. Місцезнаходження 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 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. Зміни у складі органів управління та контролю АТ.
7. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором АТ, визначення розміру винагороди за договорами; визначення уповноваженої особи для підписання вказаних договорів.
8. Затвердження значних правочинів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 11.04.2017р. Для участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – довіреність 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

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 правочинів.
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 проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 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 порядок ознайомлення акціонерів з документами – Чуйко Марія Михайлівна,
тел. (04333) 3-33-47.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)*
Період
Звітний
Попередній
Найменування показника
2016р.
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
74
71
(осіб)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова Правління _________ Данилевич Олександр Степанович

зборів, а також по понеділках та середах з 09.00 до 14.00 години за адресою: 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.)
Період
Найменування показника
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
9
9
Наглядова рада ПрАТ «Укрелектронбуд»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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. Жилянська, 31, 1-й поверх, кімната 21.Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі в щорічних загальних зборах акціонерів проводиться 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 (переліку) 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 комісії та затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів
Товариства.2.Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.3.Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.4.Про затвердження звіту і висновку Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.5.Про
затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.6.Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.7.Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2016 рік (тис. грн.)
Період
ПопереНайменування показника
Звітний
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 необхідно мати при собі:- Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників акціонерів Товариства).Додаткова
інформація для акціонерів Товариства:Акціонери мають можливість
ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до щорічних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 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 розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного: http://mioritm.emitents.net.ua/ua/Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документамиДочинець Віталій Володимирович,телефон:(289-97-02.Наглядова Рада
Товариства.
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
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товариство
"Галант-Iндустрi"

21531523
04080, м.Київ, Кирилiвська, 39
(044) 482 49 07 (044) 425 94 09
galant-industry@emitent.net.ua
http://21531523.smida.gov.ua/

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Шановний акціонер !

Публічне акціонерне товариство «Дослідний завод» (код ЄДРПОУ 14312418) повідомляє, що загальні збо-

ри акціонерів відбудуться 16 квітня 2017 року в 10 год. 00 хв. за адресою: 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 уповноваженої 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, складається станом на 11.04.2017р. Для участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – довіреність 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 зборів, 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 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.chairpart.com.ua
Основні показники
фінансово – господарської діяльності АТ за 2016 рік (тис.грн.)
Період
Найменування показника
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
8
2

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 02.03.2017 року. Найменування уповноваженого 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 найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ-IНДУСТРI». Повне найменування акцiонерного товариства
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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» (далі –
Загальні збори).
Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2017 року.
Час проведення Загальних зборів – засідання Загальних зборів починається об 11 год. 30 хв. та закінчується після оголошення Головою Загальних зборів про їх закриття.
Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вулиця Академіка 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 Загальних зборах:
- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах проводиться – 27 квітня 2017 року з 10 год. 45 хв. до 11 год. 15
хв. (далі – час реєстрації);
- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 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. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність,
оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином
засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені 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 акціонерів 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 «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за
2016 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
32997
4653
Основні засоби
9214
4134
Довгострокові фінансові інвестиції
---------------

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 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 Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 31 березня 2017
року о 17.00 годині за адресою: м. Вінниця, пров. Костя Широцького,

Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

2707
18142
92
(12124)
(10951)
5
------43753
(8052)
10000
0

10
495
14
(4072)
(2899)
5
------7552
(2754)
10000
0

0

0

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 (інформації, матеріалів), пов’язаних із порядком денним і необхідних акціонерам
для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів:
- надавати акціонерам ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» вищезазначені 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 «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» – в приміщенні ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за
адресою: Україна, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, адміністративний 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 ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком
денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку
денного річних Загальних зборів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним
чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження
представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності.
Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) 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 надання документів для ознайомлення;
- для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник
акціонера) повинен протягом терміну, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», відповідальної
за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій
особі ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам
для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», Директора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» Прядка Сергій Іванович.
Довідки з питань проведення Загальних зборів надаються за тел. (044)
443-88-39
Голова Наглядової ради
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» _______________ Базильчук В.Л.
буд. 24, (в актовому залі Товариства), шляхом включення нових питань:
- Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
- Про подальше схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення 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 Загальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитись на веб-сайті Товариства за адресою: https://vn.104.ua/ .
ПАТ «ВІННИЦЯГАЗ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
публiчне акцiонерне товариство
“Нацiональна акцiонерна компанiя “Нафтогаз України”

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
публiчне акцiонерне товариство
емітента
"Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України"
2. Код за ЄДРПОУ
20077720
3. Місцезнаходження
01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
4. Міжміський код, телефон та 044 586-35-37 044 586-33-10
факс
5. Електронна поштова
ngu@naftogaz.com
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.naftogaz.com/files/emitent_
Інтернет, яка додатково
osoblyva/2017_2.htm
використовується емітентом
для розкриття інформації
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
ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Світловодська 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: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Єгорова, 73, каб. № 1 відбудуться 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 загальних зборах: 17.04.2017 року.
Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
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 приватне 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 укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової 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. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для
державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

облiку та звiтностi. Особою не надано згоди на розкриття своїх паспортних 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 бухгалтера Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi Нацiональної
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», виконання обов'язкiв покладено 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: начальник 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 згідно із законодавством.
Голова правління
Коболєв А.В.
10.03.2017
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись
Товариством протягом року, за якими ринкова вартість майна (робіт, послуг) складає менше 50% вартості активів. Надання повноважень на укладення таких договорів.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись
Товариством протягом року, за якими ринкова вартість майна (робіт, послуг) перевищує 50% вартості активів. Надання повноважень на укладення
таких договорів.
Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 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 особу (паспорт) та належним чином оформлену довіреність (доручення).
Основні показники фінансово- господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
період
Звітний
ПопереНайменування показника
(2016)
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
11
17
(осіб)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК «ПОРТАЛ»
Спростування
(код за ЄДРПОУ: 38870739)
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» спростовує повідомлення про проведення річних за-
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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.

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» (далі - Товари-

ство) повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «ЛУЦЬКЕ 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 здійснюватись 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 Товариства.
9. Обрання складу Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО».
11. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення Товариства.
12. Про обрання комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та визначення ії повноважень.
13. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення
в Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО».
14. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в Статутному капіталі товариства-правонаступника.
Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної
особи - акціонера Товариства.
- представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність 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, адмінбудівля, 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 підприємства (тис. грн.)
Період
звітний 2016 попередній
Найменування показника
рік
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
0,0
0,0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0,0
0,0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
1
1
періоду (осіб)
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 відбудуться 21 квітня 2017 року о 14:00 за адресою: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 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 місцем 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 – Юркевич Ірина Володимирівна.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування 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 Матяшову Інну Павлівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Мудрицького Дмитра Олександровича.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про результати
фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році та визнати діяльність виконавчого органу задовільною.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: затвердити висновок Ревізора Товариства.
6. Затвердження річних результатів діяльності, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за
2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: за підсумками 2016 року дивіденди не нараховувати
та не виплачувати.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Період
ПопереНайменування показника
Звітний
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, можливо за адресою: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп. 8-Б, 2-й поверх, офіс компанії «Ісузу Авто, Україна» в робочі дні з 09:00 до 13:00.
Посадова особа, яка є відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. Генерального директора – Матяшова Інна
Павлівна.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу – 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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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНОПОШУКОВИЙ 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 «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» 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, відбудуться 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: Україна, 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 відбуватиметься 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 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 ознайомитися з матеріалами 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 матеріалами зборів особа – Єгошина О.І. (Менеджер з маркетингу).
21 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці 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 наслідками 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 перевірки 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 роботи 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 викладення Статуту у новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують 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 Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 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.)
Період
Найменування показника
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»

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 години 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 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.
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5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 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 Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
14. Внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення 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 обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами наглядової ради Товариства.
18. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
19. Про обрання членів ревізійної комісії.
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20. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання 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.)
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
2016 рік
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
0
0
періоду (шт.)

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 МАШИНОБУДІВНИЙ 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 «ОДЕССІЛЬМАШ» (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: Україна, 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) 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 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 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 ознайомитися з матеріалами зборів до 18 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 козацтва, 141, 3-й поверх,
юридичний відділ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Карачун Ольга Германівна – фахівець з корпоративного управління.
19 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці 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, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
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 особисто 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) рішення
з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства 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 місці їх проведення)
шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в адміністративному 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) належних йому акцій
(для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Корпоративний секретар Товариства – Максименко Людмила Іванівна, телефон для довідок – (05448) 7-97-48.
НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «РОМЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської 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 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 роботи 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 викладення Статуту у новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують 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
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 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.)
Період
Найменування показника
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»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ»
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 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського 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: Україна, 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) робочих 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
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 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 ознайомитися 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 козацтва, 72, 4-й поверх, бухгалтерія. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Котовець Людмила Олександрівна – головний бухгалтер.
20 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці 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, прийняття 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 наслідками 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 перевірки 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 роботи 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 викладення Статуту у новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують 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
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 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.)
Період
Найменування показника
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
7
7
(осіб)
Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.
ПАТ «ГСКБ «ГРУНТОМАШ»

Публічне акціонерне товариство “ГРАВІТОН”
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
Публічне акціонерне товариство
емітента:
"ГРАВІТОН"
2. Організаційно-правова
Публічне акціонерне товариство
форма емітента:
3. Місцезнаходження
58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248
емітента:
4. Код за ЄДРПОУ:
14314647
5. Міжміський код та телефон, 0372 57-03-34
факс:
6. Електронна поштова
14314647@emitent.net.ua
адреса:

90

7. Вид особливої інформації:

Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих 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.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство техноторговий центр «Електроніка», місцезнаходження:

36002, Полтавська область, м.Полтава, вул.Фрунзе, 66 повідомляє про
проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2017року 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 голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Звіти : дирекції, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансовогосподарської діяльності товариства за 2016 р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.
5. Зміна місцезнаходження товариства.
6. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.
7. Затвердження положення про загальні збори, виконавчий орган, наглядову 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.)
період
Найменування показника
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
11
11
(осіб)

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 зборах – 11 квітня 2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - www.teplomontazh.biz.

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 інформації7. 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

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. Краматорськ, вул.Маяковського, 1, кабінет № 2. Реєстрація учасників зборів – 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 рішення 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 Товариства за 2016 рік.
7.Визначення основних напрямків господарської діяльності Товариства
на 2017 рік.
8.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Акціонери можуть ознайомитись з усіма документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (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 зборів - 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 документ, 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)
Період
звітний поперед
Найменування показника
2016 р 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 використовується Товариством http://urojay.pat.ua/. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Наглядової ради Лут А.М. 15.03.2017 року
«Нацiональний депозитарiй України» Перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв
акцiонерного товариства станом на 10.03.2017 (надалi - Перелiк). Згiдно з
Перелiком пакет акцiй Приватного акцiонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ 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 голосуючих 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)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
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. Прокопенка, 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 посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (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 наслідками 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 Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
14. Внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення 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 обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами наглядової ради Товариства.
18. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
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 договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ"

40075815
03150 мiсто Київ вул. Тверська, 5
(044) 465-11-53 (044) 465-32-45
jscuz@uz.gov.ua
www.uz.gov.ua
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
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21. Про підтвердження зобов’язань Товариства за Договором іпотеки
№ 386220-ІД1 від 14.02.2017 р., що укладений Товариством з АТ «ПроКредит Банк» для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Роменський завод 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 підприємства, (тис.грн.)
Період
ПопереНайменування показника
Звітний
дній
2016
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
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 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 особисто 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) рішення з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства 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 місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та
проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в адміністративному 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) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового
реєстру). Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Товариства – Максименко
Людмила Іванівна, телефон для довідок – (05448) 3-10-56.
НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

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 виведено 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 Роменського 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)

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АСОЦІАЦІЯ «ОКО».
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «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 Луценко 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 паспортних даних.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор Луценко Г. Г.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (надалі ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ», або Товариство) повідомляє Вас, що 18 квітня 2017 року о
11.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського 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 18 квітня 2017 року з 10.30 год. до 11.00 год. за адресою: Україна, 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) робочих 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 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 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 ознайомитися 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 козацтва, 72, 4-й поверх, юридичний відділ. Відповідальна за ознайомлення з
матеріалами зборів особа – Карачун Ольга Германівна – провідний фахівець по корпоративному управлінню.
18 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці 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, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської 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 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 роботи 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 викладення Статуту у новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують 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
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 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.)
Період
Найменування показника
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
25 922
19 939
заборгованість
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
93
88
(осіб)
Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.
ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Спеціалізована пересувна механізована колона №241»
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Спеціалізована пересувна механізована колона №241», в подальшому
Товариство, місцезнаходження Товариства: 08300 Київська обл.,
м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, наступним повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2017 року
о 10 год. 00 хв. за адресою (місце проведення): 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове
приміщення № 1.
На загальних зборах будуть розглянуті наступні питання, включені до проекту порядку денного, що виносяться на голосування:
1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання членів 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 рішення 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 Товариства: 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 квітня 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 акціонерів необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право представляти 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 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення
№ 1. Пропозиція подається у письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціонера, який її вносить; кількості, 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 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення
№ 1, в робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бойко Анатолій Пантелеймонович, голова правління ПрАТ СПМК 241.
Довідки за телефоном: (050) 410 80 88 та за адресою: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 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 інвестиції: 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; Статутний капітал: 260/260; Довгострокові зобов'язання: 9799/9041; Поточні зобов'язання:1599/1634; Чистий прибуток (збиток): (857)/(2138);
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1041143/1041143; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0/0; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: 0/0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 6/7.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законом.
Голова правління 	А.П.Бойко.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Готель - Україна»
(надалі – Товариство)

(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 зборах буде проводитись 18 квітня 2017 року з 13:45 до 14:15 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність,
оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ
юридичної особи, що містить 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 голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів
акціонерів, затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за
2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за
2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 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.
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Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 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 документами: Директор Петриченко Тетяна Миколаївна, контактний телефон
(0462) 651-400.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
2016 рік
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»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАСТ- ГАРАНТІЯ»!

1. Загальні відомості про Емітента
1.1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «ТАСТГАРАНТІЯ»
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
АО1 №319112
державну реєстрацію
1.7. Дата державної реєстрації
05.11.1998 року
1.8.Електронна поштова адреса
tасо@tm.odessa.ua
1.9.Адреса сторінки в мережі
www.tast.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується Емітентом для розкриття
інформації
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 квітня 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 зборах 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 діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду 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 діяльності Товариства в 2016 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 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 повинен 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 Порядком денним Зборів, кожний акціонер може ознайомитися за місцезнаходженням 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 документами 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 Разуменко 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, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на
річних загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів, Лічильну комісію 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 порядку 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 представника акціонера.
Голосування проводити за допомогою Бюлетенів.
Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. До моменту обрання лічильної 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 здійснюється 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 діяльності 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 направити 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 моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.
Питання порядку денного № 9
Питання, винесене на голосування:
«Про обрання членів Наглядової Ради»
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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, запропонованих 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 «ТАСТГАРАНТІЯ».

ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» ( код ЄДРПОУ – 30822837) повідомляє про скликання на 21 квіт-

ня 2017 року загальних зборів акціонерів за адресою: м. Львів, вул. Кордуби, 2. Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація учасників відбудеться 21
квітня 2017р з 10.00 год до 10.55 год.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде
складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів у
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам
акціонерів – паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Ознайомлення 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 результати 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 Ревізора Товариства по фінансовій звітності Товариства за 2016р.
7. Затвердження річної фінансової звітності та розподіл прибутку Товариства за 2016р
8. Попереднє схвалення значних правочинів, погодження вчинених
правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис грн
станом на станом на
Найменування показника
31.12.2016 р. 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 відповід248
265
ного року (осіб)
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Визначити, що дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття
Загальними зборами Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Звітній
Поперед.
Найменування показника
період
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

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 ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ – АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ 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 Загальних 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 Загальних 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 ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «О’КЕЙ РОЗВИТОК».
3. Про обрання членів Ліквідаційної комісії ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«О’КЕЙ РОЗВИТОК».
4. Про припинення повноважень членів Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ».
5. Про обрання членів Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО
ТИПУ «ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ».
6. Про припинення повноважень членів Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ «КАЗНА».
7. Про обрання членів Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО
ТИПУ «КАЗНА».
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів:
акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9:00 до 18:00 години. Особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вказаними матеріалами (документами) – Голова Правління Товариства – Білоусова Наталія Олександрівна.

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 чергових річних загальних зборах – «14»квітня 2017 року
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту в.о. Генерального 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 договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення 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.)
Період
Найменування показника
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
0
0
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
59
117
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 р. можуть змінюватися. Остаточні данні показників будуть затверджені черговими річними загальними зборами акціонерів.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.norunzd.ho.ua
Акціонер від дати надіслання повідомлення про проведення загальних
зборів акціонерів до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів 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. 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) 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. Зміни до проекту порядку денного
загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів 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 1000 по 16-00 (перерва з 12-00 по 13-00 ) за адресою: Україна, 11154, Житомирська 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 (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу, кількість акцій що належать акціонеру. У разі особистого
звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.
Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначається в.о. Генерального директора – 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

Річні Загальні збори акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-5»
20 квітня 2017 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 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, 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 Товариства.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених 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 ознайомлення 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 акціонерів – також довіреність.
УВАГА! У разі якщо Акціонер не уклав з обраною Товариством депозитарною установою (ТОВ «КІНТО, Лтд») договору про обслуговування
рахунка в цінних паперах, акції такого Акціонера не будуть враховуватись 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-5»

В.Г. Мельничук
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів – документ, 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 результатами 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 результатами 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. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства:
про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.
11. Про скасування внутрішнього положення Про ревізійну комісію Товариства
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої 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 рішення 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. Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Корнійчук Віталій Володимирович (408-82-63).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
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
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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, Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 3-й поверх,
актовий зал. Реєстрація акціонерів буде здійснюватись за місцем проведення 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 цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової
ради.
10. Затвердження укладених договорів, пролонгації та укладення нових 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 графітовий комбінат» акціонерам потрібно при собі мати документ, що посвідчує
особу, доручення для представників акціонерів та юридичних осібакціонерів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного
загальних зборів акціонерів за адресою Кіровоградська область, Гайворонський 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 . Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, 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.
Період
Звітний
Попере№
Найменування показника
2016
дній 2015
1 Усього активів
50750
25421
2 Основні засоби
25615
19459
3 Довгострокові фінансові інвестиції
4 Запаси
2650
2274
5 Сумарна дебіторська
21913
3345
заборгованість
6 Грошові кошти та їх
11
6
еквіваленти
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
1143526
1143526
акцій (шт.)
14 Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
15 Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
16 Чисельність працівників на кінець
5
5
періоду (осіб)
Наглядова рада ПАТ «Заваллівський графітовий комбіт»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Енерготехнології»,

місцезнаходження 03113, місто Київ, вулиця І. Шевцова, будинок 5, повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства 26 квітня
2017 року за адресою: місто Київ, вулиця І. Шевцова, будинок 5, кімната 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 квітня 2017 року.
Проект порядку денного:
1.Затвердження річного звіту Правління товариства за 2016 рік та прийняття 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 розгляду 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 значних 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 договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової
ради.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Енерготехнології»
(тис. грн.)
період
Найменування показника
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
1000
1000
акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних
акцій
Чисельність працівників на кінець періоду
29
29
(осіб)
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 календарних 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 подаються 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 місцезнаходженням 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 рішень з питань порядку денного Загальних зборів - Голова Правління Товариства. Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу, представник акціонера повинен мати посвідчену
довіреність на право участі та голосування у Загальних зборах та документ, 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 «Чернігівська 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. Родімцева, 16 (в приміщенні їдальні). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 19 квітня 2017 року з 14:15 год. до 14:45 год. за місцем проведення 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 «Берегиня».
3. Обрання секретаря чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
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 результати 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 Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та
трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради.
Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, 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 місцезнаходженням ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» (м. Чернігів, вул. Родімцева, 16) у кабінеті
головного бухгалтера, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства www.beregynya.
com.ua. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 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»
Період
№
Звіт 2016р., Попередній
Найменування показника
п/п
т.грн.
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 засвідчену у відповідності до вимог чинного законодавства.
Наглядова рада
ПрАТ «ЧВФ «Берегиня»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне
підприємство «Агромаш»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» (код за ЄДРПОУ - 03567440, місцезнаходження: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які
відбудуться 27 квітня 2017 року о 12-00 год. за адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, актова зала № 1.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора 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 Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства 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 затвердження 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 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 укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного:
http://trostagro.at.ua

До уваги акціонерів

ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат»!

Приватнеакціонерне товариство «Прилуцький птахокомбінат» повідомляє Вас, що Загальні збори акціонеріввідбудуться 19квітня 2017
рокуза адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Житня, 132, в
приміщенні ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат». Початок о09.00 годині. Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться у ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат» за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, 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 документ, що посвідчує особу акціонера;для представника акціонера – паспорт
тадовіреність, завірену в установленому законодавством України порядку.
Порядок денний:
1. Прийняттярішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердженняїї
складу. Обрання голови та секретаря загальнихзборівакціонерів.
2. Затвердження звіту директора про фінансово-господарську діяльність 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 «ПРИЛУЦЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» за 2016 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку, покриття збитків та виплату дивідендів за 2016 рік.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
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Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 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 законодавства, 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, приймальна 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 документами, – Директор Товариства Равський Володимир Іванович.
Довідки за телефоном: 067 433 89 26
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Тростянецьке рП «Агромаш» (тис. грн)*
Період
Звітний
Попередній
Найменування показника
2016 р.
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
2
2
(осіб)
Наглядова рада

товариства: Чернігівська обл, м. Прилуки, вул. Житня, 132 у робочі дні, робочий 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)*
період
Звітний Попередній
Найменуванняпоказника
2016 р.
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 викупвласнихакційпротягомперіоду
Чисельністьпрацівників на кінецьперіоду
41
37
Т.в.о.Директора
ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат»
О.В.Мірошниченко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 Рівненська, будинок 4.
Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється за місцем проведення 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 загальних 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 регламенту проведення загальних зборів.
3. Затвердження рішення наглядової ради Товариства щодо встановлення 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 Товариства 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 укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової
ради Товариства.
13. Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: надання Товариством поворотної фінансової допомоги СП ТОВ «Модерн-Експо» (ідентифікаційний код юридичної особи
21751578). Надання повноважень на укладення (підписання) від імені Товариства 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.

Приватне акціонерне товариство «Сторожинецький 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, адміністративний корпус (перший поверх). Реєстрація акціонерів буде
проводитсь з 11-00 год. до 11-50 год. в день та за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 13.04.2017р. (станом на 24-00 год).
Проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2.Затвердження регламенту роботи Зборів Товариства. 3.Звіт Директора про діяльность Товариства за 2016 рік. 4.Звіт Наглядової ради Товариства 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 Наглядової 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 представити: документ, що посвідчує особу (паспорт); представники: довіреність на право участі в Зборах; документ, що посвідчує особу (паспорт).
Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити свої

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на визначення
істотних умов та укладення (підписання) від імені Товариства значних правочинів, 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 ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 45603, Волинська область, Луцький 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 загальних зборів – у місці їх проведення.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – директор Товариства Вербицький Михайло Ярославович, тел. (0332) 25-53-21.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, вносяться відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Витрати, пов’язані з прибуттям та участю у загальних зборах, акціонерам (їх представникам) Товариством не відшкодовуються.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0332) 25-53-21.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
період
звітний попередній
Найменування показника
2016 р.
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
12
13
(осіб)
Наглядова рада ПАТ «Іскра»

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.)
Період
Найменування показника
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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО - ДНІПРО»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО - ДНІПРО» (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 здійснюватися 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 ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ,
що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність у встановленому 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, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Правління, звіту Ревізора.
5. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Правлінням Товариства протягом 2016 року.
Також інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://astro-dnepr.com.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Період
Найменування показника
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
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

3614
32352
10355
335
16
-44
1980000
0

3658
32415
10355
269
27
-322
1980000
0

0

0

30

29

Акціонери АСТ «АСТРО - ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, 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. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
Посадовою особою АСТ «АСТРО - ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Заступника голови правління –
Тукіна Сергія Борисовича.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за
місцезнаходженням Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - 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 обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити
переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в
іншій депозитарній установі. У разі якщо акціонером не укладено договір
про обслуговування рахунку в цінних паперах цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.
Довідки за тел. (061) 224-09-12.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» (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 здійснюватися 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 ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ,
що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність у встановленому 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, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Дирекції, звіту Ревізора.
5. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Дирекцією Товариства протягом 2016 року.
Також інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://newdnepr.com.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Період
Найменування показника
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

102

Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

16887
36244
12000
333
534
551
77872
0

16336
35693
12000
319
514
208
77872
0

0

0

38

40

Акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами,
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. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних 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 директора – Тукіна Сергія Борисовича.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за
місцезнаходженням Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - 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 обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити
переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в
іншій депозитарній установі. У разі якщо акціонером не укладено договір
про обслуговування рахунку в цінних паперах цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.
Довідки за тел. (061) 220-28-27.

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

ПАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ - 03374764, місцезнаходження: Вінницька
область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103,
далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 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 Товариства.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора 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 Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства 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 затвердження 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
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 укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного:
http://cukrzavod.com.ua

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 проведений 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 денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у
звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання секретаря
загальних зборiв. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2. Розгляд звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Розгляд
висновкiв Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду висновкiв Ревiзору Товариства про результати

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 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 законодавства, 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 документами, – Директор Товариства Романова Т. Г.
Довідки за телефоном: (04340) 24575
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (тис. грн)*
Період
Звітний
Попередній
Найменування показника
2016 р.
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
7
8
(осіб)
Наглядова рада

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. Питання порядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь 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
-6657.2
-6425.5
збиток)
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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 присвоєння 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 дивідендів 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

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 Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні Загальні
збори (далі – «Загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний 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 Товариства.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених 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. Петра 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 Товариства 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 акціонерів – також довіреність.
УВАГА! У разі якщо Акціонер не уклав з обраною Товариством депозитарною установою (ТОВ «КІНТО, Лтд») договору про обслуговування
рахунка в цінних паперах, акції такого Акціонера не будуть враховуватись 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»
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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 фабрика» і АТ «ОТП Банк», згідно якого Товариство продовжить виступати
поручителем щодо виконання зобов`язань ТОВ «Українські макарони» перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг
№ CR 14-156/28-2 від 23.04.2014, термін фінансування за яким буде продовжено на 3 роки.
20. Про надання голові правління Кондратенко Володимиру Миколайовичу 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

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 «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА
КОМПАНIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ-23734213
3. Місцезнаходження-03056, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГIВСЬКА, БУДИНОК 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 розкриття персональних даних) звiльнено з посади Головного бухгалтера
АТ «УОСК» 15.03.2017 р. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - подання заяви про звiльнення 15.03.2017 р. за угодою
сторiн, п.1 ст. 36 КЗпП України. 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.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала 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 призначено 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. Орган, 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)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне
акціонерне
товариство
«Київський мотоциклетний завод» (надалі –

Товариство, код за ЄДРПОУ - 00231314, місцезнаходження - 04119,
м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 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 Товариства.
2. Затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
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 наслідками 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 зборів 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 Генерального 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 проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів 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 – 11 квітня 2017 року.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 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 проведення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 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.)
період
Найменування показника
поперезвітний
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 періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
63
67
(осіб)
Наглядова Рада

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Шановний акціонер ПАТ «Маріупольгаз»!
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (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. Миколаївська, 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 акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення 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 розгляду 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 покриття 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 надіслати 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, необхідними 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 можливість 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 містити обмеження прав такого акціонера, а саме, цінні папери такого власника (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 юридичного відділу ПАТ «Маріупольгаз» за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16, корпус 1, кімната 210, відповідальна 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 законодавства 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 нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно 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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 загальних 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 переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному
станом на 24:00 годин 24 квітня 2017 року у порядку встановленому законодавством 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 порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства 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 виплату дивідендів та їх розмір.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться 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 перетворення 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 голосували «проти» прийняття рішення про припинення (перетворення) Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Полонський
хлібозавод» 27 квітня 2017 року о 10.00 год. відбудуться чергові за-

гальні збори акціонерів ПрАТ «Полонський хлібозавод» за адресою: м. Полонне, 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 загальних 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 Товариства. 3.Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 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 «Полонський 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
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14. Затвердження порядку та умов конвертації (обміну) акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки Товариства з додатковою 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 рішень з питань проекту порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається 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 документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається 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.)
Період
Найменування показника
2016
2015
2014
2013
2012
Усього активів
769
782
776
789
793,6
Основні засоби
31
35
40
68
75,5
Довгострокові фінансові
0
0
0
0
0
інвестиції
Запаси
53
54
30
30
35,1
Сумарна дебіторська
17
14
18
20
12,2
заборгованість
Грошові кошти та їх
0
10
19
2
3,5
еквіваленти
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
2770383 2770383 2770383 2770383 2770383
акцій (шт.)
Кількість власників акцій,
0
0
0
0
0
викуплених протягом періоду
(шт.)
Загальна сума коштів,
0
0
0
0
0
витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на
7
7
7
7
7
кінець періоду (осіб)

Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість простих акцій
Кількість акцій викуплених протягом року (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду

30,6
2526,9
172,2
- 470,5
–
363,1
27,8
344420
0
11

30,7
2499,1
172,2
- 498,3
–
395,5
91,5
344420
0
9

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом можуть ознайомитись з документами, для прийняття рішень з порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті
директора ПрАТ «Полонський хлібозавод» за адресою: Хмельницька область, м. Полонне, вул. Рибалко, 28.
Документи надаються акціонеру на підставі його письмового запиту,
отриманого оргкомітетом Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення Загальних 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://polonnehlib.km.ua/. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів подаються у письмовій формі не пізніше ніж за
20 днів до дати проведення Загальних зборів.
Наглядова рада Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

(код за ЄДРПОУ: 00955294; місцезнаходження: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с. Новоборисівка, вул. Леніна, буд. 2)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (далі – Товариство) повідомляє, що 19 квітня
2017 року о 08:00 годині за адресою: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с. Новоборисівка, вул. Леніна, буд. 2, адміністративна будівля ПРАТ «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КХП», 1-й поверх каб. № 3, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних 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 порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів - 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 рішення про припинення ії повноважень. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття 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 Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів 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 (особи) 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 прийняття рішень з питань проекту порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається у робочі дні з 10:00 год. до 17:00 год. (перерва з 12:0013:00) за адресою: Одеська обл., Великомихайлівський р-н,
с. Новоборисівка, вул. Леніна, буд. 2, адміністративна будівля
ПРАТ «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КХП», 2-й поверх кабінет головного бухгалтера. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів – головний
бухгалтер Муравська М.П. Телефон для довідок: 0992479949
В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається 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.)
період
Найменування показника
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
0
0
періоду, шт.
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом звітного періоду
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб
49
35

Приватне акціонерне товариство
«Промінь-1»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
про емітента
1. Загальні відомості:
Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство
«Промінь-1»
Організаційно – правова форма емітента - Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00291351
Місцезнаходження емітента - 65042, м. Одеса, вул. Восьмого березня, 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 рішення:
- припинити повноваження Голови Наглядової ради Грінберга Олександра 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 Петрівни (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 (фізична 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 даних), строком на 3 роки, особа володіє часткою в статутному капіталі емітента – 68,07%; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор, голова Наглядової ради. Член Наглядової ради
Гринберг О.В. є акціонером товариства.
Наглядовою радою ПрАТ «Промінь-1» від 15.03.2017р. прийнято рішення обрати на посаду Голова Наглядової ради Грінберга Олександра Вольфовича.
- обрати на посаду члена Наглядової ради Грiнберг Вікторію Олександрівну (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: заступник 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., Головою 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), строком 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 Гринберга 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 обіймала особа протягом останніх 5 років: пенсіонерка.
Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством. Директор_Максименко Н.Р.
			
м.п. 15.03.2017р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ.»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ.»
(код за ЄДРПОУ: 04628646, місцезнаходження: 07301, Київська область, м. Вишгород, Проммайданчик), надалі – Товариство, повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.04.2017 року о 12.00 год. за адресою: Київська область,
м. Вишгород, Проммайданчик, зал засідань. Дата складання переліку 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 розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками 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 редакції 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, Проммайданчик (бухгалтерія), а в день проведення загальних зборів – також в місці
їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок

ознайомлення акціонерів з документами – референт АТ «Гідромеханізація.» Урсол Яніна Володимирівна.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу, представники акціонерів підтверджують свої повноваження у відповідності до чинного законодавства України. Телефон для довідок:
(04596) 54164; 54871. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 04628646.infosite.com.ua
Основні показники
фінансово – господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Період
Найменування показника
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
- 599
-984
збиток)
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
78
75
(осіб)
Голова Правління АТ «Гідромеханізація.»

Ю.Д. Колодзян

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНФУЗІЯ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНФУЗІЯ»
(ЄДРПОУ 31287944, місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський
проспект, 21-А) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів «18» квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, Московський 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 мають 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 діяльності Товариства за 2016 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
3. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності 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 річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про вчинення значного правочину щодо отримання кредиту, передачу нерухомого/рухомого майна, яке належить ПрАТ «Інфузія», в іпотеку/
заставу для забезпечення виконання кредитних зобов’язань, та про надання повноважень на укладання та підписання від імені ПрАТ «Інфузія» кредитного договору та договорів, що забезпечуватимуть виконання кредитних зобов’язань ПрАТ «Інфузія».
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Інфузія» (тис. грн.)*
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
208298
161988
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Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

101994
958
40987
41131

37350
133
36562
31035

3380

2505

-24783
-17674
5900
164520
61452
12591
59000
-

-37374
-30266
5900
154975
36366
-14321
59000
-

-

-

294

232

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення 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. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в письмовій формі 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Акціонерам

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПЕКС-БАНК»
місцезнаходження: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16

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 Загальних 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 акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК».
2. Обрання Голови річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «АПЕКСБАНК».
3. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «АПЕКСБАНК».
4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності
ПАТ «АПЕКС-БАНК» у 2016 році й визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АПЕКС-БАНК» в 2017 році.
5. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «АПЕКС-БАНК» за
2016 рік.
6. Затвердження висновку зовнішнього аудитора про результати перевірки 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 діяльності 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 Ревізійну комісію (Ревізора), Кодексу корпоративного управління ПАТ «АПЕКСБАНК», 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 затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Спостережної
ради ПАТ «АПЕКС-БАНК», встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами 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 винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів 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)*
Період
звітний
попередній
Найменування показника
2016
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
129
137
*Показники можуть коригуватись згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів 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 «АПЕКСБАНК» або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями на право участі та голосування на загальних зборах, оформленими у відповідності до вимог чинного законодавства України. Акціонери або
їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, відповідно до законодавства України.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 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, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборах акціонерів, – 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 проектами 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

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-

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва (тис. грн)
період
Найменування показника
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 висновком розміщені на власній веб-сторінці http://www.abc-renesans.org.ua в Річній інформації емітента за 2016 рік.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Архiтектурнобудiвельний центр «Ренесанс», 31278400, Черкаська

ня, міжміський код та телефон емітента:

обл. 18002 м. Черкаси вул. Жужоми Сержанта, буд. 7, оф.6, (0472) 32-82-46.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 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 - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Iмона-Аудит»,
23500277. 6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення річних загальних зборів

приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»
(далі - Товариство)

Повне найменування Товариства: приватне акціонерне товариство
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат». Місцезнаходження Товариства: 63209, Україна, Харківська область, Нововодолазький
район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2. Код ЄДРПОУ Товариства: 30773938.
Приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничозбагачувальний 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 область, 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, Нововодолазький 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 закінчення 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 проектом порядку денного загальних зборів та проекти рішень:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
3. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства 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 ревізора Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних
правочинів.
8. Внесення змін до статуту Товариства. Визначення уповноважених 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 порядку денного: http://ngok.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери
Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою:
Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п’ятниці з 13 год. 00 хв.
до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар.
Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів: АТ «Новоселівський ГЗК, вул.
Піщана, буд. № 2, село Новоселівка, Нововодолазький район, Харківська область, Україна, 63209.
Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничозбагачувальний комбінат» (тис.грн.):
Період
Найменування показника
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
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
131
134
(осіб)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЬКОМ»
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) Товариства 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 Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

110

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 договорів, 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 кількісного 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 інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 Товариства, ознайомитись з матеріалами та документами необхідними для прийняття 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, приймальна, 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.)
Звітний
Попередній
Найменування показника
період
період
(2016 рік)
(2015 рік)
Усього активів
3144,5
2287,7
Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський 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 реєстрації акціонерів та проведення Зборів: 09113 Київська область, м. Біла
Церква, вул. Січневого прориву 39, актовий зал адміністративного приміщення.Місцезнаходження Товариства: 09113 Київська область, м. Біла
Церква, вул. Січневого прориву, 39.Дата складення переліку акціонерів, які мають 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 голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за
2016 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2016 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
за 2016 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
за 2016 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших
правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє схвалення значних та інших правочинів.
12. Про прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю.
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 залізобетонних конструкцій», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного
товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод
залізобетонних конструкцій», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», Кодексу
корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій».
16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.

Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання та забезпечення
Чистий прибуток ( збиток )
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)

2755,6
0
71,0
278,0
0,9
17,1
209,5
1020,5
22,9
1891,6
17,1
102054
0

1502,1
0
66,5
41,4
6,1
47,7
192,4
1020,5
11,4
126,5
47,7
102054
0

0

0
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Наглядова рада Товариства
19. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Період
Звітний 2016 Попередній
Найменування показника
рік
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
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0,0
0,0
власних акцій протягом періоду
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 порядку денного - www.zbk.com.ua.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 09113, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву 39, актовий зал адміністративного приміщення кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день проведення
Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення 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 посвідчує 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 депозитарну 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 Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування
рахунку в цінних паперах.
Наглядова Рада ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»
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№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИАВТО», 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 Товариства від 02.03.2017 року, призначених на 19.04.2017 року о 13:00 годині за
адресою: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, село Степанки, 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 Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів
Товариства.
4. Звіт Дирекції 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 Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової 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
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

8442
4988
4130
2122
7953
11502
3516
669
8100
559
703245
-

8569
3435
1710
727
7394
10943
3516
761
2817
(341)
703245
-

-

-

54

66

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних 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 Загальних 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 повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів
акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район,
село Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4, кімната № 7, до дати скликання (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, Смілянське 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 Броніславівна. Довідки за телефоном: (0472) 55-99-59.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 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

Шановні акціонери

ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський»
Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 25 квітня 2017 року за адресою місцезнаходження 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 Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік, затвердження 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 найменування Товариства.
8. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Переобрання директора.
10. Обрання нового – персонального складу Наглядової ради Товариства.

112

11. Про переобрання Ревізора Товариства
12. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом одного року та про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.
Початок реєстрації учасників зборів о 09 год. 30 хв., закінчення реєстрації 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 представляти 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/ Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за
адресою проведення зборів з понеділка по п’ятницю, за місцезнаходженням Товариства, з 9.00 до 16-00 год. в приймальні Дирекції Товариства. Контактна особа –бухгалтер Теличко Марія Степанівна. Довідки за
тел. (03238) 21848.
Основні показники
фінансово господарської діяльності
період
Звітний
Попередній
Найменування показника
2016 р.
2015 р.
Усього активів
2121
2051
Основні засоби
1450
1584

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)

377
86
208
-2160
2011
825
110
-34

286
11
170
-2126
2045
825
6
-18

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
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 Товариства від 02.03.2017 року, призначених на 19.04.2017 року о 13:00 годині за адресою: Україна, 29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102,
каб. 1, 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 Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів
Товариства.
4. Звіт Дирекції 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 Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової 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.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
67 905
69 677

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)

3299600
-

3299600
-

-

-

6

6

Дирекція ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський»
1615020 штук простих іменних акцій, або 82.044 % від загальної кількості
акцій (98.067 % від загальної кількості голосуючих акцій), відбулося зменшення 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 обліку – 03.03.2017 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 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 голосуючих акцій). Дата обліку – 03.03.2017 р.
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Панов Володимир Олександрович 14 березня 2017 року.
Основні засоби
50 029
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
4 715
Сумарна дебіторська заборгованість
2 792
Грошові кошти та їх еквіваленти
872
Нерозподілений прибуток
47 380
Власний капітал
62 750
Статутний капітал
14 845
Довгострокові зобов'язання
0
Поточні зобов'язання
5 089
Чистий прибуток (збиток)
975
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 484 467
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
131

50 166
4 122
5 093
927
46 405
61 775
14 845
0
7 851
(1 269)
1 484 467
0
0
139

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних 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 Загальних 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 повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 29015, м. Хмельницький, Проспект 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. Хмельницький, проспект Миру, 102. Посадова особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Підмурняк Олексій Васильович. Контактна особа – Каплінська Анастасія Миколаївна. Довідки за телефоном: (067)55-08-737.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнахо-

17. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами
Ревізійної комісії Товариства.
20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 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 акціонерні товариства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше
ніж за 10 днів до дня проведення Зборів, в порядку визначеному Законом
України «Про акціонерні товариства».
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: 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.)*
Період
Найменування показника
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
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

- 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% статутного 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% статутного капiталу.
- обрано на посаду Члена Наглядової Ради Андрiєнко Галину Теодозiївну,
(паспорт КА 571896, виданий 16.10.1997р. Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львiвськiй обл. ).Володiє акцiями Товариства, що становить 0,167%
статутного капiталу
- обрано на посаду Директора товариства Фiдика Романа Володимирович (Паспорт КА 875341, вид. 02.07.1998р.,Дрогобицьким МРВ УМВС України 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% статутного 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 непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПАТ «Дрогобицький Агротехсервiс»

дження: 03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 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 Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів
Товариства.
3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
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) Товариства 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 викладення їх у новій редакції.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на
підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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 складі 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 Васильовича , (паспорт МЕ 511515 виданий 03.08.2004, Дрогобицьким МРВ
УМВС України у Львiвськiй обл. ). Володiє акцiями Товариства, що становить 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 становить 0,167% статутного капiталу
- звiльнено з посади Члена Наглядової Ради Фiдика Романа Володимирович (Паспорт КА 875341, вид. 02.07.1998р.,Дрогобицьким МРВ УМВС
України у Львiвськiй обл. Володiє акцiями Товариства, що становить
23,667% статутного капiталу.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів
Товариства.
3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
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) Товариства 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 викладення їх у новій редакції.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової
ради.
17. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Приватне акціонерне товариство «Страхове
товариство «Стройполіс» (код ЄДРПОУ 25401697) повідо-

мляє, що 22 квітня 2017 року о 13-00 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів 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 прийняття 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 кошторису витрат Товариства на 2017 р.
7. Зміна місцезнаходження Товариства.
8. Затвердження нової редакції Статуту у зв’язку зі зміною місцезнаходження Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного
акціонерного товариства «Страхове товариство «Стройполіс» за
2016 рік (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
183 620
253748

18. Про обрання Ревізора Товариства.
19. Про затвердження цивільного правового договору, який укладатиметься с Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 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 акціонерні товариства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше
ніж за 10 днів до дня проведення Зборів, в порядку визначеному Законом
України «Про акціонерні товариства».
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 Товариства.
Телефон для довідок: (044) 585-25-73.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 рік
(тис.грн.)*
Період
попереНайменування показника
звітний
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
981
312
(осіб)
*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським
висновком, буде надана на Загальних зборах.
Генеральний директор 	Янакаєва І.М.
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

5 341
88 281
49
76 071

5134
239032
43
782

7 895
163
168 544
65 310
0
4 708
(-75 419)
155500
0

4280
(-74553)
242842
65310
0
529
(-134954)
155500
0

0

0

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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектноконструкторський 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 УТРИМАНЕ
ЗА НЕДІЙЛИСЬ
ГОЛОСУВАСНИМИ
ЛИ
БЮЛЕТЕНЯМИ
Кількість осіб
11
0
0
0
0
Кількість
3 621
0
0
0
0
голосів
200
Частка, %
100
0
0
0
0

Прийнято рішення: Лічильна комісія у складі: голова комісії – Семенюк М.Д., члени комісії – Байбузенко Г.А., Ковальчук Є.П. – обрана одноголосно.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради.
Результати голосування:
ВИБІР
ЗА
ПРОТИ УТРИМАНЕ
ЗА НЕДІЙЛИСЬ
ГОЛОСУВАСНИМИ
ЛИ
БЮЛЕТЕНЯМИ
Кількість осіб
11
0
0
0
0
Кількість
3 621
0
0
0
0
голосів
200
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., Жмайло 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:
№
Кандидат у члени наглядової ради
Кількість
з /п
голосів
1
Жмайло Наталія Олегівна, представник акціонера
4 468 973
Антосен Венчурс Лтд.
2
Кравченко Віктор Григорович, представник акціонера ПП 2 097 037
ТВФ «Влад»
3
Попов Дмитро Сергійович, представник акціонера Фонду 4 468 980
державного майна України
4
Сівко Віктор Аркадійович, представник акціонера ПП ТВФ 3 547 846
«Влад»
5
Урюпіна Вікторія Миколаївна, представник акціонера
4 468 972
Антосен Венчурс Лтд.
6
Фоменко Олександр Леонідович, представник акціонера 1 827 613
Пілявського Р.М.
7
Харіна Наталія Миколаївна, представник акціонера
4 468 979
Фонду державного майна України
1
2
3
4
5
6
7

Прийнято рішення: Обрати наглядову раду Товариства у складі:
Жмайло Наталія Олегівна;
Кравченко Віктор Григорович;
Попов Дмитро Сергійович;
Сівко Віктор Аркадійович;
Урюпіна Вікторія Миколаївна;
Фоменко Олександр Леонідович;
Харіна Наталія Миколаївна.

4. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.
Результати голосування:
ВИБІР
ЗА
ПРОТИ УТРИМАНЕ
ЗА НЕДІЙЛИСЬ
ГОЛОСУВАСНИМИ
ЛИ
БЮЛЕТЕНЯМИ
Кількість осіб
11
0
0
0
0
Кількість
3 621
0
0
0
0
голосів
200
Частка, %
100
0
0
0
0
Прийнято рішення: Умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства – затверджено.
5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (конт
рактів) з членами наглядової ради Товариства.
Результати голосування:
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ВИБІР

Кількість осіб
Кількість
голосів
Частка, %

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

11
3 621
200
100

0
0

0
0

0

0

НЕ
ЗА НЕДІЙГОЛОСУВАСНИМИ
ЛИ
БЮЛЕТЕНЯМИ
0
0
0
0
0

0

Прийнято рішення: Уповноважити голову правління на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної
комісії Товариства.
Результати голосування:
ВИБІР
ЗА
ПРОТИ УТРИМАНЕ
ЗА НЕДІЙЛИСЬ
ГОЛОСУВАСНИМИ
ЛИ
БЮЛЕТЕНЯМИ
Кількість осіб
11
0
0
0
0
Кількість
3 621
0
0
0
0
голосів
200
Частка, %
100
0
0
0
0
Прийнято рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії
Товариства в складі: Толмачева А.В., Самаріної Н.В., Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (в особі Угрюмової С.С.).
7. Обрання членів ревізійної комісії.
Результати голосування:
№
Кандидат у члени ревізійної комісії
Кільз/п
кість
голосів
1
Новік Ірина Володимирівна, представник акціонера
2 818
Коцюбняк С.В.
011
2
Перевознікова Ганна Олександрівна, представник
3 080
акціонера Пілявського Р.М.
058
3
Фонд державного майна України, юридична особа – акціо4 965
нер
531
1
2
3

Прийнято рішення: Обрати ревізійну комісію Товариства у складі:
Новік Ірина Володимирівна;
Перевознікова Ганна Олександрівна;
Фонд державного майна України.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління
Товариства.
Результати голосування:
ВИБІР
ЗА
ПРОТИ УТРИМАНЕ
ЗА НЕДІЙЛИСЬ
ГОЛОСУВАСНИМИ
ЛИ
БЮЛЕТЕНЯМИ
Кількість осіб
11
0
0
0
0
Кількість
3 621
0
0
0
0
голосів
200
Частка, %
100
0
0
0
0
Прийнято рішення: Припинити достроково повноваження голови правління Товариства Малахова Юрія Володимировича.
9. Обрання голови правління.
Результати голосування:
ВИБІР
ЗА
ПРОТИ УТРИМАНЕ
ЗА НЕДІЙЛИСЬ
ГОЛОСУВАСНИМИ
ЛИ
БЮЛЕТЕНЯМИ
Кількість осіб
11
0
0
0
0
Кількість
3 621
0
0
0
0
голосів
200
Частка, %
100
0
0
0
0
Прийнято рішення: Обрати Малахова Юрія Володимировича головою
правління Товариства.
10. Відкликання лічильної комісії.
Результати голосування:
ВИБІР
ЗА
ПРОТИ УТРИМАНЕ
ЗА НЕДІЙЛИСЬ
ГОЛОСУВАСНИМИ
ЛИ
БЮЛЕТЕНЯМИ
Кількість осіб
11
0
0
0
0
Кількість
3 621
0
0
0
0
голосів
200
Частка, %
100
0
0
0
0
Прийнято рішення: Відкликати лічильну комісію у повному складі.
Правління ПАТ КІЕП
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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, повідомляє 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. Промислова, 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 акціонерів. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.
3. Про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
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 рішення 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 найменування 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 редакції Статуту Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло», встановлення 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 уповноваження 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 Виконавчий орган – Правління ПрАТ «Біо мед скло»» та «Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Біо мед скло»» в новій редакції. Уповноваження
осіб на підписання цих положень.
23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 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 значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може
бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості 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.
25. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу
Товариства з публічного на приватне та/або прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення 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 акціонерам 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 ознайомлення 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» Куликівської 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 документ, 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 депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі якщо власник цінних паперів не уклав договір про обслуговування
рахунка в цінних паперах, щодо такого власника виникають обмеження:
його цінні папери не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні 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 обслуговування 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.)
Період
ПопереЗвітний
Найменування показника
дній
2016 рік
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
163
135
(осіб)
Наглядова рада ПАТ «Біо мед скло»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Полтавський 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 механічного 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 засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування Загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування 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 звітності 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 підприємства (тис. грн.)
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
2016 р.
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 матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою:
36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Зіньківська, 52, у Директора Товариства Фоміної Н.П. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.: (0532) 611-862.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 13.04.2017 р.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – http:// 13936000.smida.gov.ua.

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Пересувна 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. Привокзальна, 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 (лічильної 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 повноважень на укладення таких угод.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ПМК - 508» (тис. грн.)
період
ПопереЗвітній
Найменування показника
дній
2016 рік
2015 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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
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, складеного 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 місцезнаходженням Товариства: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76-А у кімнаті №1, 3-й поверх. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного
скликаних Загальних зборів – Поліцина Юлія Миколаївна, головний бухгалтер, телефон для довідок: (04595) 7-14-40.
Голова правління
В.І. Крилач

Приватне акцiонерне товариство “Артемiвський завод “Буддеталь”

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 емі- Приватне акцiонерне товариство "Артемiвський
тента, код за ЄДРПОУ, міс- завод "Буддеталь", 05465519, 84500 Донецька
цезнаходження, міжміський область Бахмутський (Артемiвський) мiсто Бахкод та телефон емітента
мут (Артемiвськ) Трудова,20, 0627448460

Додати

до

оголошення

ПрАТ «Хлібороб»,

про

скликання

Загальних

зборів

опублікованого у газеті «Відомості
НКЦПФР» від 06.03.2017 №44(2546), текст: Адреса власного веб-

2. Дата розкриття повного 15.03.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
www.azbd.pat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

сайту, на якому розміщенна інформація з проектом рішень, щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://30742236.smida.gov.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Балтське хлібоприймальне підприємство»
Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34,
с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє, що річні 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 проведена з 13 год. 00 хв. по 13 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою
проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 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 вимог, 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 скороченого найменування товариства.
6. Затвердження змін до статуту товариства шляхом викладення статуту 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 укладатимуться 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 інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (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
37 053
28 509
прибуток)
Власний капітал
40 170
31 626
Статутний капітал
3 117
3 117
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
377
285
Поточні зобов'язання і
355
129
забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0,69
-0,17
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0,69
-0,17
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих
12 467 000
12 467 000
акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
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 надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під
час підготовки до загальних зборів акціонерів – директор Самолюк Сергій
Іванович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 00191721, (надалі − Товариство) інформує про проведення чергових загальних зборів Товариства (надалі − Збори), що відбудуться 25 квітня 2017 року
о 12:00 год. Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, у приміщенні актової зали, 1 поверх.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення 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 відбуватиметься 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 рішення 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 можливість 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 підприємства (тис. грн.)
Період
ПопереНайменування показника
Звітний
дній 2015
2016 рік
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
760
870
(осіб)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
15.03.2017 р. розміщено в мережі Інтернет з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, vaok.pat.ua.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор
Голубєв Д.О.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До відома акціонерів

ПрАТ СК «Галицька»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА», 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 (паспорт) та повноваження представника (для керівників – документ про призначення на посаду та витяг із Статуту, у якому визначені повноваження
керівника, для інших представників – довіреність на право участі у зборах).
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 голосування 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 товариством 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 проведення 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 проектами 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 проектами 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 – комерційний директор.
Довідки за телефоном: 0342 715054.
Наглядова рада ПрАТ СК «Галицька»

Приватне акціонерне товариство
«Западинське»
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 загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Западинське», Код ЄДРПОУ 19410232, (надалі – Товариство/ «ПрАТ «Западинське»).
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 наглядової ради ПрАТ «Западинське» за 2016 рік;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПрАТ «Западинське» за 2016 рік;
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної 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 «Западинське»;
10. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Западинське» у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства;
11. Про затвердження та підписання Статуту ПрАТ «Западинське» у новій редакції;
Річні загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням Товариства (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 особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів –
довіреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства, та документ,
що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства).
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Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 квітня 2017 р.
Акціонери можуть ознайомитися із документами, пов’язаними із порядком 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 документами – Директор Ящинський Павло Анатолійович.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
– http://www.19410232.com.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
попереНайменування показника
звітний
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.

№51, 16 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО
«АПЕКС-БАНК»

36482677
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, www.apeksbank.com.ua/uk/
яка додатково використовується емі- korporativnoe_upravlenie.html
тентом для розкриття інформації
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 призначення Кабана Вiктора Васильовича на посаду Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПЕКС-БАНК» - змiст: 14 березня 2017
року рiшенням Правлiння Нацiонального банку України погоджено призначення Кабана Вiктора Васильовича на посаду Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПЕКС-БАНК». Пiдстава – рiшення Спостережної 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 паспортних даних не надано, – посада Голова Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК»;
акцiями ПАТ «АПЕКС-БАНК» не володiє - розмiр пакета акцiй 0%; непогашеної 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 директора 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 директор фiнансово-економiчного департаменту.ПАТ «АПЕКС-БАНК»: 02.06.
2016 - 11.11.2016р.р. - заступник Голови Правлiння, з 12.11.2016р. - виконуючий обов’язки Голови Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК», та 01.02.2017 призначено 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 Кабан 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
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 фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ 33253896. 5. Інформація про загальні збори.
В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори акціонерів не скликались i не проводились в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію 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 підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
2208
2167

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента

1.Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Новоград-Волинське ремонтнотранспортне 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 інформаційній базі даних Комісії 14.03.2017 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на
якій розміщено регулярну річну інформацію www.novrtp.ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне 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 відсутністю грошових коштів на організацію їх скликання. 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
період
звітний попередній
показника
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
460
460
збиток)
Довгострокові зобов'язання і
--забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
6531
6891
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
--0.0541108
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
--0.0541108
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих
3123220
3123220
акцій (шт.)
загальна номінальна
--Цінні папери
власних випусків, вартість
--викуплені протягом у відсотках від статутного
капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Директор ____________ Прокопов Олександр Володимирович

Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Довгострокові зобов'язання і
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери
загальна номінальна
власних випусків,
вартість
викуплені протягом у відсотках від
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

1954
--173
1
580
39
-939

2088
--4
1
522
39
-1045

--

--

1628
0.0275274

1645
-0.0464850

0.0275274

-0.0464850

3850703
--

3850703
--

--

--

--

--

Голова лiквiдацiйної комiсiї _______ Пешко Вiталiй Миколайович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№51, 16 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (код

ЄДРПОУ 00849304, надалі – Товариство), місцезнаходження Товариства: Україна, 08114, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гореничі, вул. Столична, 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 приміщенні 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 загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових 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 здійснення повноважень лічильної комісії.
3. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності 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 фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 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 Сільськогосподарське 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 Товариства.
15. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Радомишльське 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 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 www.radatp11848.ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «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 Голови та секретаря Загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення 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. Затвердження рiчного звiту за 2015 рiк. 5.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови i членiв Наглядової ради. 6.Обрання членiв Наглядової ради.
7.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв. 8.Затвердження 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.
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16. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
17. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
18. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.
Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії 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 ознайомитись 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, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний
директор Товариства Палій Олександр Максимович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
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.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
період
Найменування
поперезвітний
показника
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
0.3313422 -0.3360090
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
428560
428560
Цінні папери власних загальна номінальна
--випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутного
--протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
--паперів власних випусків протягом періоду
Голова правлiння ____________ Iгнатов Вiктор Iванович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонере! Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» повідомляє

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Повне найменування 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 акціонерів для участі у Загальних зборах: реєстрація учасників зборів - 20 квітня
2017 року з 08.00 год. до 08.30 год. за місцем проведення Загальних зборів 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 проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк». 2.Розгляд звіту
Правління про результати діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік та прийняття 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) Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік та прийняття 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 наслідками 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 повноважень 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 договорів (контрактів) з членами Спостережної ради. З документами, необ-

хідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, 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 Київським часом), а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у
місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал. Адреса веб-сайту, на якому розміщена 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 документами - Голова Правління ПАТ »ВіЕс Банк» Походзяєва Ірина Вікторівна.
Уповноважена особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами, юрисконсульт юридичного відділу ПАТ »ВіЕс Банк» Єпішина Ірина Віталіївна. Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Довідки за телефонами у м.Львові (032) 255 0254, (032) 297 0583. Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» (тис. грн.) * Найменування показника Період Звітний 2016р. Попередній 2015р. Усього активів 3909281 3666012 Основні засоби 225690 244931 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 328 44711 Сумарна дебіторська заборгованість
6151 5171 Грошові кошти та їх еквіваленти 1655348 1061777 Нерозподілений прибуток 234223 158328 Власний капітал 899076 851457 Статутний 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 - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 516 522 *Застереження: зазначена вище інформація за звітний 2016 рік наведена виходячи із попередніх 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 повідомлення. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова Правління Походзяєва І.В.

Приватне акціонерне товариство «ХАРКІВФОРМВИДАВ»

(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 проведення 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 забезпечення 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 простого 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 наслідками розгляду звіту.
9. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл прибутку 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
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

1425,2
88,7
1010,0
0,5
707,0
274,1
-

1151,1
88,7
1010,0
0,5
700,7
205,7
-

-

-

6

6

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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: м. Харків.,
провулок Слюсарний, 1, кабінет директора з понеділка по п’ятницю
з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Кулик І.С.
Документи надаються акціонеру та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого АТ «ХАРКІВФОРМВИДАВ» не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. 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 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://harkivformvidav.nr-avers.com.ua/
Тел. для довідок: (057) 731-21-36.
Наглядова рада АТ «ХАРКІВФОРМВИДАВ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «КЗЕСО - Холдинг»
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 - Холдинг», 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 загальних зборах «24» квітня 2017 року
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та секретаря загальних зборів. Прийняття 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 товариства. 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 викладення 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 проведення 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.)
Періоди
Найменування показника
Звітний
Попередній
2016 рік
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
7
7
періоду (осіб)
Наглядова рада ПрАТ «КЗЕСО – Холдинг»

Публічне акціонерне товариство «Харківський канатний завод»
(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. Китаєнко, 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 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. Заслуховування інформації голови правління про хід виконання плану 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 договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
22845
21570
Основні засоби
8739
7332
Довгострокові фінансові інвестиції
-
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Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

5604
5593
146
-28696
11190
120
177
40054
480
240000
-

4596
6450
135
-29176
10690
120
318
39618
-410
240000
-

-

-

73

98

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 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 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://kanat.nr-avers.com.ua/
Телефон для довідок: 376-22-81.
Правління ПАТ «Харківський канатний завод»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН»,

Для реєстрації акціонерам слід мати при собі посвідчення особи (паспорт), а представникам акціонерів - посвідчення особи (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно чинного законодавства.
Кожен акціонер може ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 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 акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів необхідно мати: а). документ, що посвідчує особу (паспорт); б). документ, що підтверджує повноваження представника акціонера
на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного Зборів, посадова особа ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» – голова Наглядової ради Шуміліна Тетяна Миколаївна.
Основні показники
фінансово - господарської діяльності ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН»
за 2016 рік. (тис. грн.)
Період
Найменування показників
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
0,0
0,0
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
5
7
Наглядова рада ПрАТ «ТД «Борисфен»

Публічне акціонерне товариство «Гіпротракторосільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 00236903, місцезна-

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 прийняття 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 порядок 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 активів 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 прибуток (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

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 укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 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 уповноважується 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.

хождення: 61166, м. Харків, пр. Науки, 40) повідомляє, що чергові річні загальні 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 наслідками 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.

ПрАТ «Галімпекс – Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас»
Правління ПрАТ «Галімпекс – Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас» 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 діяльності за 2016 рік.
3. Затвердження фінансового звіту Товариства за 2016 рік та затвердження Плану роботи Товариства на 2017 рік.
4. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного
товариства «Овруцький ХЛІБОЗАВОД»

Публічне акціонерне товариство «Овруцький ХЛІБОЗАВОД» (далі - Товариство), 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. НалепкиРепкіна, 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 діяльності 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, надання повноважень на укладання таких правочинів, гранична сукупна вартість 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 діяльності, 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 денного, 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 Загальних 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:

Інформаційне повідомлення
про скликання чергових загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства
«Відеотехніка»

Запрошуємо взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Відеотехніка», які відбудуться 24.04.2017 року
в будинку культури ПАТ «НВП «Радій» за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), 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 місцезнаходженням 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 ліквідаційної комісії). Адреса сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень 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 голосування.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Затвердження звіту ліквідаційної комісії про результати господарської
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• П.І.Б. (найменування) акціонера;
• Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
• Перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для підготовки до Загальних 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 матеріалами, 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 Загальних зборах проводиться в день проведення загальних зборів з 8 години 30 хвилин по 10 годину 30 хвилин за місцем проведення загальних зборів 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 акціонерів 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 юридичної особи.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.) 2016рік
Період
Найменування показника
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
104
104
(осіб)
Генеральний директор

В. П. Куліш

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
період
2015
2016
показника
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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСПЕЦАВТО» (код за ЄДРПОУ 01883607)

Місцезнаходження: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, с. Васищеве, 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 забезпечення 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 розгляду 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 прибутку за 2016 р.
10. Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства «Харківспецавто» на Приватне акціонерне товариство «Харківспецавто» 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 товариства.
14. Затвердження нової редакції положення про Генерального директора товариства.
15. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію товариства.
16.Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-

лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 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 загальних зборах станом на 24 годину 12 квітня 2017 року, за три робочі дні до дня
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних 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 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 посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — доручення, оформлене 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 «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
Публічне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ» повідомляє
про допущену технічну помилку в публікації повідомлення про скликання 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, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Голова Правління В.Б. Сливинський».

Публічне акціонерне товариство
«Зелений Гай»
Публічне акціонерне товариство «Зелений Гай»
(далі - Товариство)
(код ЄДРПОУ -00414090, місцезнаходження Товариства: 56541, Миколаївська 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 розміру 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 значних правочинів.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис.грн.):
Звітний
Попередній
Найменування статті
(2016р.)
(2015р.)
Усього активів
65736
73764
Основні засоби (за залишковою
33543
36082
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
22654
25133
Сумарна дебіторська
3022
6890
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
259
Власний капітал
49752
49436
Статутний капітал
15062
15062
Довгострокові зобов'язання
83
83
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Поточні зобов'язання
Нерозподілений
прибуток
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість
акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників

15901
31691

24245
6552

316
70548

417
70548

0

0

0

0

158

158

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 20.04.2017 р. з 1000 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 акціонера 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 письмовою 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, включених до порядку денного - http://www.zelgay.pat.ua/
Генеральний директор
ПАТ «Зелений Гай» 	А.А. Леоненко

Тернопільське публічне акціонерне товариство «Агропромтехніка» (далі – Товариство) повідомля, що

збори акціонерів шляхом викладення їх у новій редакції.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 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 ознайомитися 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 документами: 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 заборгованість 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.

Публiчне акцiонерне товариство «Автотранспортне пiдприємство - 15339»

лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 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

чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2017 року о 10.00 год.
за місцезнаходженням Товариства: Тернопільська обл., Тернопільський 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 засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Обрання голови та секретаря зборів. 4.Звіт
Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 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 комісії. 9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за наслідками діяльності 2016
року. 10.Зміна типу Товариства. 11.Зміна найменування Товариства. 12.Внесення 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

(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 розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 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 підприємство - 15339» та надання повноважень щодо переоформлення документів 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 товариства.
13. Затвердження нової редакції положення про виконавчий орган товариства.
14. Затвердження нової редакції положення про ревізійну комісію товариства.
15. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
16. Відкликання Ревізора Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-
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Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 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
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»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(код ЄДРПОУ 33168696, місцезнаходження Товариства — Харківська
область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 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 діяльності 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 Товариства.
10. Затвердження положення про Наглядову раду товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
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
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

9049
228
1213
5842
2150
26
16008
822
500
-

2790
128
400
5020
2150
24
11566
185
500
-

-

-

49

34

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24 квітня 2017 р.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська область,
Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11, кімната №1 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами Н.А. Левенець. 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 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 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://ihpp.nr-avers.com.ua
Телефон для довідок: тел. (5743) 5-09-06
Директор
ПрАТ «ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХПП»
Н. А. Левенець

Публiчне акцiонерне товариство «Айбокс Банк»
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, www.iboxbank.online/
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
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. (Протокол № 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 Макаревич О.С. не має.
Вiдповiдно до рiшення Ради ПАТ "Айбокс Банк" вiд 13.03.2017р. (Протокол № 72) у зв’язку з припиненням трудового договору з Головою
Правлiння ПАТ "Айбокс Банк» Макаревич Оксаною Сергiївною, було призначення 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 "Айбокс 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)

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