
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т. в. о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року №1843, на підставі п. 11 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, та відповідно 
до Постанови Господарського суду Київської області від 
23.02.2016 року у справі №911/4234/15, що отримано від 
Ліквідатора Зат «ламітек-Укрізоліт», зупинено обіг акцій 
ЗАТ «Ламітек-Укрізоліт», код за ЄДРПОУ: 33710647 – роз-
порядження №58-Кф-З від 23 лютого 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «27»лютого 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т. в. о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 
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 (зі змінами), відповідно до відомос-
тей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 21.02.2017 №1002211039 щодо внесен-
ня 19.09.2011 запису про державну реєстрацію припи-
нення ВАТ «ПРОМІК» (код за ЄДРПОУ: 24615114) в ре-
зультаті реорганізації (внесення рішення засновників 
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними 
органу щодо припинення юридичної особи в результаті 
реорганізації 31.03.2009) та інформації, отриманої від 
Східного територіального управління Комісії листом від 
16.02.2017 №10/1/04/473 (вх. від 20.02.2017 №4927), 
скасовано реєстрацію випуску акцій ват «промІК» (код 
за ЄДРПОУ: 24615114). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ВАТ «ПРОМІК» (код за ЄДРПОУ: 24615114) 
від 07.07.2008 року №11/04/1/08, видане Дніпропетров-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №100-Кф-С-а від 23 лютого 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту спільного інвестування та регулювання 
діяльності інституційних інвесторів, відповідно до пункту 3 
розділу V Положення про порядок припинення пайового ін-
вестиційного фонду, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 лис-
топада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (із змі-
нами), та відповідно до наданих документів ТОВАРИ-
СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ СМ» для 
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виключення відомостей про Пайовий венчурний інвести-
ційний фонд «Житло Інвест» недиверсифікованого виду 
закритого типу, реєстраційний код за Реєстром: 2331697, з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвесту-
вання у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію регла-
менту пайового венчурного інвестиційного фонду 
«Житло Інвест» недиверсифікованого виду закритого 
типу товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІС-
тЮ «КомпанІя З УправлІння аКтивами «КапІтал 
См», зареєстрованого 20.09.2011 року. Анульовано свідо-
цтво про внесення відомостей про Пайовий венчурний ін-
вестиційний фонд «Житло Інвест» недиверсифікованого 
виду закритого типу, реєстраційний код за Реєстром: 

2331697, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІ-
ТАЛ СМ» до Єдиного державного реєстру інститутів спіль-
ного інвестування від 20.09.2011 року № 1697, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку  – розпорядження №0294-ІС від 23 лютого 2017 року.

23.02.2017р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«долинСЬКий хлІБоЗавод»

(код ЄДРПОУ: 00378804, місцезнаходження: 28500, Кіровоград-
ська обл., м. Долинська, провулок Котовського,2) повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів відбудуться 31 березня 2017 року 
о 09.30 год. За адресою: 28500, Кіровоградська область, м. до-
линська, провулок Котовського, 2 каб.№1( кабінет директора). 
Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на збори від-
будеться з 09.00 до 09.25 год. за місцем проведення зборів. Для 
участі у зборах та реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, або 
інший офіційний документ, що посвідчує особу, для представників 
акціонерів-довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, 
оформлена згідно з чинним законодавством України та документ, що 
посвідчує особу.

Під час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери мо-
жуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати наді-
слання акціонерам цього повідомлення до 31 березня 2017 року в ро-
бочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., м. Долин-
ська, провулок Котовського, 2 каб.№ 2 (кабінет головного бухгалтера). 
Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – головний бухгалтер Заворітня Любов Анатоліївна тел.
(05234)3-14-41, 3-12-01. Матеріали та документи, що стосуються пи-
тань порядку денного загальних зборів Товариства, надаються акціо-
неру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, 
отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів Това-
риства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці 
проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: dolhlib.at24.com.ua

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24 – ту годину 27 березня 2017 року. 

проект порядку денного:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення 

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

сування 
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прий-

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

4. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Наглядової Ради.

5. Звіт Виконавчого органу за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвер-
дження висновків Ревізійної комісії.

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

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

шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту То-
вариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підпи-

сання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства 
«Долинський хлібозавод» та на здійснення дій з державної реєстрації 
Статуту.

11. Затвердження Положень Товариства «Про Загальні збори акці-
онерів», «Про Наглядову раду», « Про ревізійну комісію», «Про Вико-
навчий Орган» у новій редакції.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13.Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Това-

риства.
14. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Наглядової Ради. 

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії .
17.Визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії.
18. Обрання членів Ревізійної комісії. 
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами та головою Ревізійної комісії; обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Ревізійної комісії. 

20.Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повно-
важень на укладання таких правочинів.

21. Схвалення та затвердження правочинів, що були ухвалені Рі-
шеннями Наглядової Ради від 04.08.2016 р. та від 11.11.2016р. 

основні показники 
фінансово – господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 11059 11774
Основні засоби 1230 888
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8941 9776
Сумарна дебіторська заборгованість 882 866
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 244
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

8146 7768

Власний капітал 8403 8025
Статутний капітал 257 257
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2656 3749
Чистий прибуток (збиток) 3977 (378)
Середньорічна кількість акцій (шт..) 1028800 1028800
Кількість акцій, викуплених протягом року 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачена 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду

28 20

наглядова рада
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річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

І. основні відомості про емітента.
1. Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонерне товари-

Ство «Шляхово-БУдIвелЬне УправлІння №41».
Код за ЄДРПОУ емітента: 05416886.
Місцезнаходження емітента: 08132, Київська область, Києво-

Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31.
Міжміський код та телефон емітента: (044)5257092.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії : 22.02.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію : http://dsy41.pat.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 

- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма «Украу-
дит ХХI-Київщина», код за ЄДРПОУ – 30160928.

5. Інформація про загальні збори.
Чергові загальні збори акціонерів були проведені 29.04.2016 р. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних За-

гальних зборів:
- обрання лічильної комісії, секретаріату та затвердження їх складу;
- затвердження регламенту роботи зборів;
- затвердження форми голосування на зборах.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності 

Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

3. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного 
звіту та балансу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитку Товариства, порядку і 

строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2015 році.
7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не 

було.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: 
Позачергові загальні збори ніякими особами не ініціювалися, не склика-

лися і не проводилися.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Прийнято рішення про обрання лічильної комісії, секретаріату та за-

твердження їх складу; затвердження регламенту роботи зборів; затвер-
дження форми голосування на зборах.

2. Затверджений звіт Правління про підсумки фінансово – господар-
ської діяльності Товариства за 2015 рік, про основні напрямки діяльності 
Товариства в 2016 році.

3. Затверджений звіт Наглядової ради про роботу за звітний 2015 рік.
4. Затверджений звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками пере-

вірки річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

5. Затверджені річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.
6. Прийнято рішення про те, що, одержаний Товариством чистий при-

буток у 2015 р. у розмірі 61 000 грн. у повному обсязі направити в фонд 
розвитку виробництва Товариства та не нараховувати з цього прибутку ди-
відендів за 2015 рік.

7. Прийнято рішення : переобрати на наступний термін на посаду Голо-
ви Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Шляхово-
будівельне управління №41» Ладані Людмилу Вікторівну, переобрати на 
наступний термін на посади членів Наглядової Ради Публічного акціонер-
ного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» : Сакевич Олену 
Михайлівну, Проник Юлію Сергіївну, затвердити умови цивільно-правових 
договорів (контрактів) на безоплатній основі, що укладатимуться з обрани-
ми Головою та членами Наглядової Ради Товариства, обрати Голову Прав-
ління Товариства Лучковського Олександра Вікторовича, як уповноважену 
особу, яка від імені Товариства має підписати договір (контракт) з Головою 
та членами Наглядової ради Товариства.

8. Прийнято рішення не припиняти повноваження членів Наглядової 
Ради Товариства.

Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.
6. Інформація про дивіденди.
На загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р. було прийняте рішен-

ня про наступне: 
Одержаний Товариством чистий прибуток у 2015 р. у розмірі 61 000 грн. 

у повному обсязі направити в фонд розвитку виробництва Товариства та 
не нараховувати з цього прибутку дивідендів за 2015 рік.

Рішення про нарахування та виплату дивідендів за результатами звіт-
ного 2016 р. на даний час не приймалося, тому, що проведення загальних 
зборів акціонерів заплановано на 28.04.2017р.

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

найменування показника період
Звітний попередній 

Усього активів 58873 74079
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1000 694
Довгострокові фінансові інвестиції 520 520
Запаси 538 595
Сумарна дебіторська заборгованість 50385 65774
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 221
Власний капітал 19379 18473
Статутний капітал 3544 3544
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15835 14929
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 94 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 39400 55606
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

1,83 0,12

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

1,83 0,12

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 495621 495621
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду

0 0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління лучковський олександр вікторович. 22.02.2017 р.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Шляхово-БУдIвелЬне УправлІння №41»

Я, ГриГорова Ірина миКолаївна (паспорт МК 
№517309 від 03.06.1997 р. виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в 
Харківській області, місцезнаходження: 61176, м. Харків, вул. Амосова, буд. 
23, кв. 327), акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАР-
КІВСЬКИй ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД» (код за ЄДРПОУ 00481324), маю 
намір придбати прості іменні бездокументарні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИй ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД» 
кількістю 23 862 480 (двадцять три мільйони вісімсот шістдесят дві тисячі 
чотириста вісімдесят) шт. загальною номінальною вартістю 5 965 620 (п’ять 

мільйонів дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч шістсот двадцять) грн.
На дату цього повідомлення володію такими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИй ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД»: прості 
іменні, бездокументарні акції кількістю 39 990 000 (тридцять дев’ять мільйонів 
дев’ятсот дев’яносто тисяч) шт., загальною номінальною вартістю 9 997 500,00 
(дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто сім тисяч п’ятсот) грн., що складає 
9,9975% Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХАРКІВСЬКИй ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД».

22.02.2017  Григорова І.м.

В оголошенні про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
та їх порядок денний ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50», опублі-
кованого в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» № 37 (2542) від 23.02.2017 року, додається наступ-

ний пункт: 5-1) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проек-
ту порядку денного: www.dsu50.com.ua

Генеральний директор

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БроварСЬКе Шляхово-БУдІвелЬне УправлІння №50»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне то-
вариСтво "КиївцУКор п"

2. Код за ЄДРПОУ 00388659
3. Місцезнаходження 09112, Київська область 

Бiлоцеркiвський район м. Бiла 
Церква, вул. Привокзальна, 10

4. Міжміський код, телефон та факс 04563-5-26-94 04563-5-26-94
5. Електронна поштова адреса kievtsukor@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

sugar2015.bim.org.ua

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

II. текст повідомлення
Посадова особа – Голова Наглядової ради Каплан Володимир Iванович 

(паспорт СМ 620297, виданий Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi 
23.10.1997р.), припинено повноваження з 17.02.2017 року. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi протягом 5 (п'яти) рокiв.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 17.02.2017 року (ПРОТОКОЛ За-
гальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор 
П» вiд 17.02.2017 року).

Посадова особа – член Наглядової ради Лебiдь Анатолiй Леонiдович 
(паспорт СО 322088, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в  
м.Києвi 20.01.2000р.), припинено повноваження з 17.02.2017 року. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi протягом 5 (п'яти) рокiв.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 17.02.2017 року (ПРОТОКОЛ За-
гальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор 
П» вiд 17.02.2017 року).

Посадова особа – член Наглядової ради Кулик Максим Вiкторович (пас-
порт МЕ 767155, виданий Голосiївським РУ ГУМВС України в м.Києвi 
14.10.2006р.), припинено повноваження з 17.02.2017 року. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi протягом 5 (п'яти) рокiв.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 17.02.2017 року (ПРОТОКОЛ За-
гальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор 
П» вiд 17.02.2017 року).

Посадова особа – Голова Ревiзiйної комiсiї Буртова Надiя Вiкторiвна (пас-
порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*), припинено повноваження з 
17.02.2017 року. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi протягом 5 (п'яти) рокiв.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 17.02.2017 року (ПРОТОКОЛ За-
гальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор 
П» вiд 17.02.2017 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Савчук Василь Iванович (пас-
порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*), припинено повноваження з 
17.02.2017 року. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi протягом 5 (п'яти) рокiв.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 17.02.2017 року (ПРОТОКОЛ За-
гальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор 
П» вiд 17.02.2017 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – член Наглядової ради (незалежний директор) Каплан 
Володимир Iванович (паспорт СМ 620297, виданий Мiнським РУГУ МВС 
України в м.Києвi 23.10.1997р.), обрано з 17.02.2017 року безстроково.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Го-

лова Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор П».
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 17.02.2017 року (ПРОТОКОЛ За-
гальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор 
П» вiд 17.02.2017 року).

Посадова особа – член Наглядової ради (Представник акцiонера ТОВ 
«ВЕКА», код за ЄДРПОУ 32775986, мiсцезнаходження: 04107, м. Київ вул. 
Багговутiвська, 8/10) Лебiдь Анатолiй Леонiдович (паспорт СО 322088, ви-
даний Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 20.01.2000р.), обрано 
з 17.02.2017 року безстроково.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор П».
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 17.02.2017 року (ПРОТОКОЛ За-
гальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор 
П» вiд 17.02.2017 року).

Посадова особа – член Наглядової ради (незалежний директор) Кулик 
Максим Вiкторович (паспорт МЕ 767155, виданий Голосiївським РУ ГУМВС 
України в м.Києвi 14.10.2006р.), обрано з 17.02.2017 року безстроково.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор П».
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 17.02.2017 року (ПРОТОКОЛ За-
гальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор 
П» вiд 17.02.2017 року).

Посадова особа – член Наглядової ради (незалежний директор) Волош-
ко Дмитро Iванович (паспорт СН 043115, виданий Шевченкiвським РУ ГУ 
МВС України в м.Києвi 21.12.1995р.), обрано з 17.02.2017 року безстроково.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: данi 

посадовою особою не наданi.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 17.02.2017 року (ПРОТОКОЛ За-
гальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор 
П» вiд 17.02.2017 року).

Посадова особа – член Наглядової ради (незалежний директор) Пiнчук 
Андрiй Iванович (паспорт СН 848233, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС 
України в м.Києвi 01.07.1998р.), обрано з 17.02.2017 року безстроково.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: дані 

посадовою особою не наданi.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 17.02.2017 року (ПРОТОКОЛ За-
гальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор 
П» вiд 17.02.2017 року).

Посадова особа – голова Ревiзiйної комiсiї Буртова Надiя Вiкторiвна 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*), обрано з 17.02.2017 року 
строком на три роки.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: го-

лова Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор П».
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 17.02.2017 року (ПРОТОКОЛ За-
гальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор 
П» вiд 17.02.2017 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Савчук Василь Iванович (пас-
порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*), обрано з 17.02.2017 року строком 
на три роки.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

член Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор П».
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 17.02.2017 року (ПРОТОКОЛ За-
гальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор 
П» вiд 17.02.2017 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

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  директор    армянiнова алла леонiдiвна
    20.02.2017
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво 
"КиївцУКор п"

2. Код за ЄДРПОУ 00388659
3. Місцезнаходження 09112, Київська область 

Бiлоцеркiвський район м. Бiла 
Церква, вул. Привокзальна, 10

4. Міжміський код, телефон та факс 04563-5-26-94 04563-5-26-94
5. Електронна поштова адреса kievtsukor@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

sugar2015.bim.org.ua

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

II. текст повідомлення
Посадова особа – Голова Наглядової ради (незалежний директор) Ка-

план Володимир Iванович (паспорт СМ 620297, виданий Мiнським РУГУ МВС 
України в м.Києвi 23.10.1997р.), обрано з 18.02.2017 року безстроково.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Го-

лова Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор П».
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової Ради Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 18.02.2017 року (ПРОТОКОЛ 
засiдання Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства «Київцу-
кор П» вiд 18.02.2017 року).

Посадова особа – Директор Армянінова Алла Леонідівна (паспорт СК 
149780, виданий Мiським вiддiлом №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС Укра-
їни в Київськiй обл. 14.05.1996р.), обрано з 18.02.2017 року строком на 
один рiк.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

Директор Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор П».
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової Ради Публiчного 

акцiонерного товариства «Київцукор П» 18.02.2017 року (ПРОТОКОЛ 
засiдання Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства «Київцу-
кор П» вiд 18.02.2017 року).

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

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

2. Найменування посади Директор Армянiнова Алла Леонiдiвна
20.02.2017

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

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

1. Повне найменування 
емітента

пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво "КиївцУКор п"

2. Код за ЄДРПОУ 00388659
3. Місцезнаходження 09112, Київська область Бiлоцеркiвський 

район м. Бiла Церква, вул. Привокзаль-
на, 10

4. Міжміський код, телефон та 
факс

04563-5-26-94 04563-5-26-94

5. Електронна поштова адреса kievtsukor@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

sugar2015.bim.org.ua

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

II. текст повідомлення
17.02.2017 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 

товариства «Київцукор П» було прийнято рiшення погодити вчинення узго-
джених Наглядовою радою значних правочинiв Товариства щодо вiдчуження 
майна Товариства, загальна сукупна вартiсть яких не перевищує розмiру 
валюти балансу Товариства (ПРОТОКОЛ Загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Київцукор П» вiд 17.02.2017року).

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 1 681 000,00 грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) становить 100,00%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 630 535 штук, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4 574 425 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 4 574 425 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0 штук.

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 Директор Армянiнова Алла Леонiдiвна
20.02.2017

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне то-
вариСтво «мIЖнародний IнвеСтицIйний БанК» 

Код за ЄДРПОУ 35810511
Місцезнаходження 01015, Київ, Лаврська , 16
Міжміський код, телефон та факс 044 351 79 00 9 19 044 351 79 46  

351 79 01
Електронна поштова адреса bank@ii-bank.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ii-bank.com.ua
Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
За Наказом № 4-II про припинення трудового договору вiд 21 лютого 

2017 року, на пiдставi п. 2 ст. 36 КЗпП України, у зв’язку iз закiнченням 
строку трудового договору звiльнено члена Наглядової ради ПАТ «МIБ» 
Буглака Юрія Олександровича.

Строк перебування на посадi з 15 квiтня 2015 року до 21 лютого 2017 року.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова правління  людвик К.а.

приватне аКцІонерне товариСтво «Швед-
СЬКо - УКраїнСЬКа ГрУпа - «SU GROUP», код ЄДРПОУ 
23534069, повідомляє, що за пропозицією акціонера Товариства Федо-
ренко А.Ю., який володіє 30% акцій, до порядку денного загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «SU GROUP», які призначені на 17 березня 2017 року та 
відбудуться о 16-00 годині за адресою: 02121, м.Київ, вул. вірмен-
ська,  5-а, офіс ПрАТ «SU GROUP», кімната № 4, внесено зміни до по-
рядку денного шляхом включення нового питання :

7. Внесення змін до Статуту ТОВ «ФІРМА «ІНБОР»(код ЄДРПОУ 
16462524), викладення, затвердження його в новій редакції та вчи-
нення дій щодо державної реєстрації.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бю-
летні: 

-«відомості нКцпфр» № 29 від 13.02.2017 року, та № 33 від 
17.02.2017 року;

За інформацією звертатися за телефоном (044) 563-55-55.

Голова наглядової ради _______________ Жигун віталій якович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА 
КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»

2. Код за ЄДРПОУ 01130549
3. Місцезнаходження 49042, м. Днiпро, Аеропорт 

цивiльної авiацiї
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 3762300 (056) 3762457
5. Електронна поштова адреса info@dniproavia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dniproavia.com

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової Ради Товариства (Протокол засiдання НР вiд 

20.02.2017 р.) з 20.02.2017 року припиненi повноваження члена Правлiння 
ПАТ «АК «ДНIПРОАВIА» Посилаєва Сергiя Олександровича, у зв’язку зi 
звiльненням згiдно зi ст. 38 КЗпП (за власним бажанням) з посади Директо-
ра з комерцiйних та адмiнiстративних питань, наказ №31/л вiд 
13.02.2017р.

Посилаєв Сергiй Олександрович: паспорт СМ 571877, виданий 
24.10.2003р.Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi; 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00258%; пере-
бував на посадi члена Правлiння ПАТ «АК «ДНIПРОАВIА» з 14.02.2014р. 

по 20.02.2017р.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Рiшенням Наглядової Ради Товариства (Протокол засiдання НР вiд 
20.02.2017 р.) з 21.02.2017 року наданi повноваження члена Правлiння 
ПАТ «АК «ДНIПРОАВIА» Фалькiвському Петру Михайловичу, Директору з 
комерцiйних та адмiнiстративних питань, наказ про призначення на посаду 
№33/л вiд 15.02.2017р.

Фалькiвський Петро Михайлович паспорт АЕ 598833 виданий 
13.05.1997р.Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi; 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00258%.; про-
тягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: з 09.12.2011р. по 
15.02.2017р.- Керiвника комерцiйної служби МАП «Днiпропетровськ» (осно-
вне мiсце роботи), з 22.12.2011 р. по 02.09.2012р.- Заступника комерцiйного 
директора авiакомпанiї ВАТ «АК «ДНIПРОАВIА» (за сумiсництвом), з 
03.09.2012р. по 15.02.2017р.- Заступника Директора з комерцiйних питань 
комерцiйної служби ПАТ «АК «ДНIПРОАВIА» (за сумiсництвом); непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Строк надання повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства — три 
роки з моменту обрання

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 новiков олег Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.02.2017
(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «авIацIйна КомпанIя «днIпроавIа»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «аСКолЬд»
( код за ЄДРПОУ 14316089 , місцезнаходження: 08300, Київська обл.  

м. Бориспіль, вул. Польова, б.26) повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової ради Това-
риства 31березня 2017 року о 14-00 годині за адресою: 08300, Київська 
обл. м. Бориспіль, вул. польова, б.26 актовий зал.Реєстрація учасників 
зборів з 13.00 до 14.00 год. 31 березня 2017р. за місцем проведення зборів. 
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представників 
акціонера — доручення,оформлене згідно чинного законодавства.Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загаль-
них зборах — 27березня 2017р. станом на 24 год.

проеКт порядКУ денноГо
(перелік питань, що виносяться на голосування ):

1.Визначення чисельності лічильної комісії ПАТ «Аскольд», строку дії її 
повноважень та обрання персонального складу.

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання (в т.ч. кумулятивного).

3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Аскольд»за 2016р. та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних 
напрямків діяльності ПАТ «Аскольд» на 2017р.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Аскольд» за підсумками фінансово-
господарської діяльності ПАТ «Аскольд» за 2016р. та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «Аскольд», річного 
звіту ПАТ «Аскольд»», балансу, звіту про фінансові результати та інших 
форм річної звітності за 2016р.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, способу та поряд-
ку виплати дивідендів за 2016р.

7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонер-
ного товариства на приватне акціонерне товариство у зв’язку із змінами до 
Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСКОЛЬД» на ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСКОЛЬД»

8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його нової редакції, пов’язаних в тому числі із зміною типу 
Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із 
нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акці-
онерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання но-
вої редакції Статуту Товариства.

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

10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні 

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

раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
12. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління 

Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
14. Обрання членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Нагля-
дової ради..

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
правління

17. Обрання Голови та членів правління.
18. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства , що 

укладатимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом 
2017 року.

19. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПАТ «Ас-
кольд» протягом 2016 року.

З інформацією щодо проектів рішень з питань проекту порядку денного 
Загальних зборів акціцонерів можна ознайомитись за адресою веб-сайту 
товариства: www.askold.pat.ua

Матеріали Загальних зборів для ознайомлення будуть надаватись акці-
онерам за адресою: 08300, Київська обл. м. Бориспіль, вул. Польова, б.26, 
ПАТ «Аскольд», відділ кадрів, починаючи з 28 лютого по 31 березня 2017р. 
в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 14.00 до 17.00 год. Відповідальна осо-
ба за порядок ознайомлення акціонерів з документами Ющенко Л.М. До-
відки за телефоном (04595) 5-19-90.

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

 Найменування показника  Звітний 
2016рік 

Попередній 
2015 рік 

 Усього активів 4974,1 4974,1
 Основні засоби 4974,1 4974,41
 Грошові кошти та еквіваленти 1,8 2,2
 Нерозподілений прибуток (1667,6) (1698,1)
 Статутний капітал 24,3 24,3
 Поточні зобов’язання 652,4 672,2
 Чистий прибуток (30,5) (60,4)
 Середньорічна кількість акцій (шт.) 97270 97270
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6 

Затверджено наглядовою радою пат «аскольд»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «новоКа-
ховСЬКий Завод плавлених СирІв» скликає чергові 
загальні збори акціонерів, які проводитимуться 29.03.2017 р. о 10:00 в офі-
сі №7 за місцезнаходженням товариства: 74989, херсонська обл., м. тав-
рійськ, вул. промислова, б. 2, з таким проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту 

зборів).
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Розгляд звіту правління про фінансово-господарську діяльність това-

риства 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 головного бухгалтера про виконання податкової та пла-

тіжної дисципліни, про відчуження рухомого та нерухомого майна товари-
ства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Розгляд звіту та висновків ревізора про фінансово-господарську ді-
яльність товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту, затвердження висновків ревізора.

8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
9. Затвердження розподілу прибутку і збитків за 2016 рік.
10. Припинення повноважень членів правління товариства. Обрання 

членів правління товариства.
11. Припинення повноважень ревізора товариства. Прийняття рішення 

про скасування посади ревізора чи ревізійної комісії або обрання ревізора 
(ревізійної комісії) товариства.

12. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства. Об-
рання членів наглядової ради товариства, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

13. Внесення змін до статуту товариства та внутрішніх положень това-
риства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та ор-
ганізацію державної реєстрації змін до установчих документів товариства.

14. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерно-
го товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої 
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

15. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій. Затвердження 
умов приватного розміщення акцій. 

16. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються по-
вноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до 
проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладен-
ня договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у 
разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власни-
ками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення догово-
рів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвер-
дження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про 
результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від 
розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі неза-
твердження у встановлені законодавством строки результатів укладення до-
говорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій орга-
ном емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття 

рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного 
акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонер-
ним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікуван-
ня повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

17. Визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повно-
важення: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення 
про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії 
щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують 
право вимагати здійснення викупу товариством належних їм акцій.

18. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік. 
19. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися товариством протягом року у ході поточної господарської 
діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 24 год. 23.03.2017 р. Акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у 
робочі дні (понеділок – п’ятниця) у робочий час (з 8:00 до 17:00, перерва з 
12:00 до 13:00) за місцезнаходженням товариства: 74989, Херсонська обл., 
м. Таврійськ, вул. Промислова, б. 2 (приймальня), а в день проведення за-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Веропотвелян М.Ф. Адре-
са власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
з питань проекту порядку денного: http://00447623.smida.gov.ua/. Реєстра-
ція учасників – з 9:15 до 9:45 в день проведення зборів за зазначеною вище 
адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – пас-
порт та довіреність. Тел. (05549) 73166. Правління.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.):

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 77419 67300
Основні засоби 10750 9407
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 57535 46716
Сумарна дебіторська заборгованість 8912 10961
Грошові кошти та їх еквіваленти 92 216
Нерозподілений прибуток (555) (1596)
Власний капітал 44612 43571
Статутний капітал 45167 45167
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов'язання 32807 23729
Чистий прибуток (збиток) 1041 1131
Середньорічна кількість акцій (шт.) 178273280 178273280
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) 485 539

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Голова правління тищенко в.І. 24.02.2017 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
приватне аКцIонерне товариСтво «товКачIвСЬКий ГIрничо-

ЗБаГачУвалЬний КомБIнат»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента-ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТОВКАЧIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

1.2 Організаційно-правова форма емітента-Приватне акціонерне това-
риство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-01056244
1.4 Місцезнаходження емітента-11114, Житомирська обл., Овруцький 

р-н, смт.Першотравневе, Залiзнична, 9
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента-04148 67501  

04148 67501
1.6 Електронна поштова адреса емітента-gppk@ovr.zt.ukrtel.net
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-https://sites.google.com/site/tovgzk/info
1.8 Вид особливої інформації-Зміна складу посадових осіб емітента
-

2. текст повідомлення
Припинено повноваження Голови правління Савчука Володимира Пе-

тровича, паспорт ВМ № 316921 виданий 04.03.1997 р. Овруцьким РВ УМВС 
України в Житомирській області;Рiшення про припинення повноважень 
прийнято 22.02.2017 р. Наглядовою Радою ПрАТ «ТОВКАЧIВСЬКИй ГЗК» 

Рiшення прийнято в зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень згiдно зi 
Статутом Товариства.Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. На протязi п'яти рокiв iнших посад не за-
ймала.

Припинено повноваження Члена правління Бирковського Миколи Олек-
сандровича, паспорт ВМ №210299 виданий 10.07.1996 р. Овруцьким РВУ 
МВС України в Житомирській області;Рiшення про припинення повнова-
жень прийнято 22.02.2017 р. Наглядовою Радою ПрАТ «ТОВКАЧIВСЬКИй 
ГЗК» Рiшення прийнято в зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень 
згiдно зi Статутом Товариства. Посадова особа не володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. На протязi п'яти рокiв iнших посад не 
займала.

Припинено повноваження Члена правління Костюченко Марини Андрі-
ївни, паспорт ВМ № 151842 виданий 17.06.1996 р. Овруцьким РВУ МВС 
України в Житомирській області. Рiшення про припинення повноважень 
прийнято 22.02.2017 р. Наглядовою Радою ПрАТ «ТОВКАЧIВСЬКИй ГЗК» 
Рiшення прийнято в зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень згiдно зi 
Статутом Товариства. Посадова особа володiє часткою у розмiрi 0,079% у 
статутному капiталi Товариства. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. На протязi п'яти рокiв iнших 
посад не займала.

приватне аКцIонерне товариСтво «товКачIвСЬКий ГIрничо-ЗБаГачУвалЬний КомБIнат»
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рІчна ІнформацІя за 2015 рік
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: приватне аКцI онер-
не товариСтво «Креатив», 31146251, Київська обл., Київ-
ський р-н, 01032, мiсто Київ, вулиця Жилянська, будинок 75, (044) 390-04-55. 
2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 22.02.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: creative.kr.ua. 4. найменування, код за ЄдрпоУ ауди-
торської фірми (п.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Крестон Джi Сi Джi Аудит», 
31586485. 5. Інформація про загальні збори: 06.04.2015 проведено річні 
загальні збори. Питання порядку денного сформовано Наглядовою радою 
Товариства та узгоджено з єдиним акцiонером. Питання порядку денного: 
1. Затвердження рiчного звiту (звiту про фiнансовi результати та балансу) То-
вариства за 2014 рiк.2. Розподiл прибутку i визначення порядку покриття 
збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2014 роцi.3. Звiт Генерального 
директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.4. Звiт 
Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту.5. Звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.За розглядом питань порядку денного єдиним 
акцiонром було прийнять ьаке рiшення:1. Рiчний звiт (звiт про фiнансовi ре-
зультати та баланс) Товариства за 2014 рiк затвердити.2. У зв'язку з тим, що 
за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi 
збиток Товариства складає 4393223 тис. грн. та загальний нерозподiлений 
прибуток (непокритий збиток) складає 2270464 тис. грн., дивiденди за про-
стими акцiями за звiтний 2014 рiк не виплачувати.3. Звiт Генерального дирек-
тора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2014 рiк затвердити.4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк 
затвердити.5. Звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк затвердити. 07.09.2015 
проведено позачергові загальні збори. Питання порядку денного сформовано 
єдиним акцiонером.Питання порядку денного:1.Прийняття рiшення про при-
пинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.2.Обрання 
Голови та членiв Наглядової ради Товариства.3.Визначення та затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з Головою та членами Нагля-
дової ради.ДАНИМ РIШЕННЯМ АКЦIОНЕР ВИРIШУЄ:1.З 06.09.2015 року 
припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства обра-

ної вiдповiдно до Рiшення акцiонера ПрАТ «КРЕАТИВ» №12 вiд 18.05.2015р. 
2.З 07.09.2015 року надати повноваження та визначити наступний склад На-
глядової ради : Голова Наглядової ради - Токтомушев Рисбєк Чоробекович;Член 
Наглядової ради - Сергеєва Наталiя Володимирiвна ;Член Наглядової ради - 
Айжулов Ануар Турсунович .Повноваження нового складу Наглядової ради 
Приватного акцiонерного товариства «КРЕАТИВ» набувають чинностi з мо-
менту прийняття даного рiшення. Визначити строк повноважень Наглядової 
ради Товариства у зазначеному складi - три роки.3.Затвердити умови 
цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що можуть укладатись з Головою 
та членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Генерального ди-
ректора Товариства Чонбашева Нурбєка Чоробековича на пiдписання зазна-
чених цивiльно-правових договорiв (контрактiв). 6. Інформація про дивіден-
ди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1297155 10564377
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17341 188779
Довгострокові фінансові інвестиції 327720 877745
Запаси 28378 395157
Сумарна дебіторська заборгованість 539199 8392478
Грошові кошти та їх еквіваленти 52 89104
Власний капітал -18346677 -6141435
Статутний капітал 29231 29231
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -18493358 -6288116
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 9848578 8323003
Поточні зобов'язання і забезпечення 9795254 8382809
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -20877,044 -7680,518
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-20877,044 -7680,518

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 584625 584625
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вар-
тість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

Генеральний директор  н.ч. чонбашев

Припинено повноваження Члена правління Березової Вікторії Володи-
мирівни, паспорт ВМ №568588 виданий 20.08.1998 р.Овруцьким РВ УМВС 
України в Житомирській області; часткою в статутному капіталі не володіє. 
Рiшення про припинення повноважень прийнято 03.02.2014 р. Наглядовою 
Радою ПрАТ «ТОВКАЧIВСЬКИй ГЗК». Рiшення прийнято в зв'язку з 
закiнченням строку дiї повноважень згiдно зi Статутом Товариства. Посадо-
ва особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
На протязi п'яти рокiв iнших посад не займала.Рiшення про припинення по-
вноважень прийнято 22.02.2017 р. Наглядовою Радою 
ПрАТ  «ТОВКАЧIВСЬКИй ГЗК» Рiшення прийнято в зв'язку з закiнченням 
строку дiї повноважень згiдно зi Статутом Товариства. Посадова особа не 
володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На протязi п'яти 
рокiв iнших посад не займала.

Припинено повноваження Члена правління Осики Олега Вікторовича, 
паспорт ВН №491667 виданий 25.03.2010 р. Овруцьким РВУ МВС України і 
Житомирській області; Рiшення про припинення повноважень прийнято 
22.02.2017 р. Наглядовою Радою ПрАТ «ТОВКАЧIВСЬКИй ГЗК» Рiшення 
прийнято в зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень згiдно зi Статутом 
Товариства. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Това-
риства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. На протязi п'яти рокiв iнших посад не займала.

Обрано на посаду Голови Правління Савчука Володимира Петровича, 
паспорт ВМ № 316921 виданий 04.03.1997 р. Овруцьким РВ УМВС України 
в Житомирській області; Рiшення про обрання прийнято 22.02.2017 р. На-
глядовою Радою ПрАТ «ТОВКАЧIВСЬКИй ГЗК» Рiшення прийнято згiдно зi 
Статутом Товариства. Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. На протязi п'яти рокiв iнших посад не займа-
ла. Обрано строком на 3 роки

Обрано на посаду Члена правління Бирковського Миколу Олександро-
вича, паспорт ВМ №210299 виданий 10.07.1996 р. Овруцьким РВУ МВС 
України в Житомирській області; Рiшення про обрання прийнято 

22.02.2017  р. Наглядовою Радою ПрАТ «ТОВКАЧIВСЬКИй ГЗК». Рiшення 
прийнято згiдно зi Статутом Товариства. Часткою у статутному капiталi То-
вариства не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. На протязi п'яти рокiв iнших посад не займа-
ла. Обрано строком на 3 роки.

Обрано на посаду Члена правління Костюченко Марину Андріївну, пас-
порт ВМ № 151842 виданий 17.06.1996 р. Овруцьким РВУ МВС України в 
Житомирській області. Рiшення про обрання прийнято 03.02.2014 р. Нагля-
довою Радою ПрАТ «ТОВКАЧIВСЬКИй ГЗК» Рiшення прийнято згiдно зi 
Статутом Товариства. Посадова особа володiє часткою у статутному 
капiталi у розмiрi 0,079%. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. На протязi п'яти рокiв iнших посад не займа-
ла. Обрано строком на 3 роки.

Обрано на посаду Члена правління Березову Вікторію Володимирівну, 
паспорт ВМ №568588 виданий 20.08.1998 р.Овруцьким РВ УМВС України в 
Житомирській області; Рiшення про обрання прийнято 22.02.2017 р. Нагля-
довою Радою ПрАТ «ТОВКАЧIВСЬКИй ГЗК». Рiшення прийнято згiдно зi 
Статутом Товариства. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. На протязi п'яти рокiв iнших посад не займала. Обрано строком на 
3 роки.

Обрано на посаду Члена правління Осику Олега Вікторовича, паспорт 
ВН №491667 виданий 25.03.2010 р. Овруцьким РВУ МВС України і Жито-
мирській області; Рiшення про обрання прийнято 22.02.2017 р. Наглядо-
вою Радою ПрАТ «ТОВКАЧIВСЬКИй ГЗК». Рiшення прийнято згiдно зi Ста-
тутом Товариства. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. На протязi п'яти рокiв iнших посад не займала. Обрано строком 
на 3 роки.

3. підпис
Голова правлiння Савчук володимир петрович підтверджує досто-

вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відпо-
відальність згідно з законодавством. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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До уваги акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«авІаКомпанІя КонСтанта»

місцезнаходження: Україна, 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4, 
код ЄДРПОУ 20508143

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІА-
КОМПАНІЯ КОНСТАНТА» (надалі – ПрАТ «Авіакомпанія Константа» або 
«Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ 
«Авіакомпанія Константа» (надалі – «Збори») за ініціативи Наглядової 
ради відбудуться о 17:00 год. 29 березня 2017 року за адресою: Україна, 
м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (палац культури пат «Зтр», кім-
ната № 100 на другому поверсі).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 23 березня 2017 року.

перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя на ГолоСУвання, ЗГІдно З 
проеКтом порядКУ денноГо:

1) Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та 
припинення їх повноважень;

2) Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;

3) Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту

4) Звіт Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора 
ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;

5) Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому 
числі фінансової звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік;

6) Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Авіаком-
панія Константа» у 2016 році;

7) Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпа-
нія Константа»;

8) Обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
9) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядо-

вої Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», встановлення розміру їх винаго-
роди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія 
Константа».

10) Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
11) Обрання ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
12) Затвердження умов цивільно-правових договору з Ревізором ПрАТ 

«Авіакомпанія Константа», встановлення розміру їх винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договору з 
Ревізором ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

13) Схвалення договору про безповоротну фінансову допомогу № 2/01-
17 від 16 січня 2017 року;

14) Надання згоди на укладення з AP Holdings Ltd договору поворотної 
фінансової допомоги, затвердження умов договору поворотної фінансової 
допомоги.

15) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року.

16) Внесення змін до Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
17) Внесення змін та доповнень до положення «Про Наглядову раду 

ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
18) Внесення змін та доповнень до положення «Про загальні збори ак-

ціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
реЄСтрацІя аКцІонерІв для УчаСтІ У ЗБорах БУде ЗдІйСнЮва-

тиСЬ 29.03.2017 За мІСцем їх проведення З 16:30 до 16:50 Год.
Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі 

паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене 
згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час до загальних зборів, можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4, будівля 
Інженерно-авіаційного центру (ІАЦ) (кабінет керівника юридичного відділу) 
у робочі дні тижня, на веб-сайті https://constantaairlines.com/ , а в день про-
ведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів особа – Клименко Тетяна 
Миколаївна (Начальник юридичного відділу ПрАТ «Авіакомпанія Констан-
та», телефон для довідок: (061) 721-43-23).
основні показники фінансово-господарської діяльності прат  «авіа-

компанія Константа» (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 4665 8040
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 401 465
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 230 1184
Сумарна дебіторська заборгованість 418 3285
Грошові кошти та їх еквіваленти 199 1589
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -29365 -25617
Власний капітал -13248 -9500
Статутний капітал 2338 2338
Довгострокові зобов'язання 157 110
Поточні зобов'язання 17913 17540
Чистий прибуток (збиток) -3748 -5357
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) 9354000 9354000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 36

Телефон для довідок: (061) 721-43-23.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
www.constantaairlines.com .

наглядова рада прат «авіакомпанія Константа»

повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КалУСЬ-

Кий Завод БУдІвелЬних маШин», адреса: Івано-
франківська обл., м. Калуш, вул. Б.хмельницького, 79, повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів.

Збори відбудуться 29 березня 2017 року о 14 годині в актовому залі 
адміністративного корпусу товариства. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 
до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товари-
ства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників 
акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог 
чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в збо-
рах  – 23.03.2017 року.

перелік питань включених до проекту порядку денного
1. Обрання лічильної комісії. 2. Прийняття рішення по розгляду звіту 

Наглядової ради за 2016 рік. 3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирек-
ції за 2016 рік. 4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізій-
ної комісії за 2016 рік. 5. Затвердження річного фінансового звіту та балан-
су Товариства за 2016 рік. 6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 
2016 рік 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Пу-
блічного на Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівель-
них машин» 9. Про прийняття нової редакції Статуту Товариства. 10. Про 
визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та 
здійснення державної реєстрації змін. 11. Про затвердження внутрішніх по-
ложень Товариства. 12. Про припинення повноважень Наглядової ради, 
Ревізійної комісії та Дирекції. 13. Обрання членів Наглядової ради Товари-

ства. 14. Обрання членів Ревізійної комісії. 
З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери мо-

жуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення 
зборів та до проведення зборів в перший, третій робочий день тижня з 14-
00 до 16-00 год. Відповідальний Генеральний директор Хмарник А.В. До-
відки за телефоном (03472) 6-63-26, 6-64-90, адреса власного веб-сайту : 
http:www.budmash.if.ua 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 9205 8110
Основні засоби 1258 1212
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5245 5358
Сумарна дебіторська заборгованість 2174 1367
Грошові кошти та їх еквіваленти 528 173
Нерозподілений прибуток 3510 4420
Власний капітал 7171 8081
Статутний капітал 14 14
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2034 29
Чистий прибуток (збиток) -910 -2238
Середньорічна кількість акцій (шт.) 57817 57817
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 86 95
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«централЬний УнІвермаГ»

(код ЄДРПОУ 01562349, місцезнаходження: 40030, Сумська обл., м. Суми, 
Покровська площа, буд. 3)

(надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться «31» березня 2017 року об 

11  годині 30 хвилин за адресою: 40030, Україна, м. Суми, вул.  петро-
павлівська, 61, приміщення актового залу №49 (другий поверх). 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 
зборах відбудеться «31» березня 2017 року з 10 години 00 хвилин до 

11  години 00 хвилин за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

загальних зборах акціонерів Товариства
– станом на 24-00 годину «27» березня 2017 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіре-
ність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у 
відповідності до вимог діючого законодавства України.

проеКт порядКУ денноГо
(перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя на ГолоСУвання):

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів То-

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

наслідками його розгляду.
6. Звіт директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

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

наслідками його розгляду.
8. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії То-

вариства.
9. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, а також 
обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених дого-
ворів з членами ревізійної комісії Товариства.

11. Припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕН-
ТРАЛЬНИй УНІВЕРМАГ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТ-
КОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИй ЦЕНТРАЛЬНИй УНІВЕРМАГ». 
Затвердження плану перетворення.

12. Обрання комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИй УНІВЕРМАГ».

13. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИй УНІВЕРМАГ» в ТО-
ВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИй ЦЕН-
ТРАЛЬНИй УНІВЕРМАГ».

14. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИй УНІВЕРМАГ» на частки в ста-
тутному капіталі ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СУМСЬКИй ЦЕНТРАЛЬНИй УНІВЕРМАГ».

15. Затвердження порядку та строку заявлення вимог кредиторами в 
зв’язку з припиненням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕН-
ТРАЛЬНИй УНІВЕРМАГ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТ-
КОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИй ЦЕНТРАЛЬНИй УНІВЕРМАГ».

16. Затвердження оцінки та умов викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИй УНІВЕРМАГ» у акціонерів, які вима-
гають цього, у разі, коли ці акціонери зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про 
припинення товариства шляхом його перетворення в товариство з додатко-
вою відповідальністю та звернулись до Товариства з письмовою вимогою.

17. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЦЕНТРАЛЬНИй УНІВЕРМАГ».

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

найменування показника 
період 

звітний 
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 14997 15096
Основні засоби 2359 2471
Довгострокові фінансові інвестиції 12096 10446
Запаси 36 863
Сумарна дебіторська заборгованість 255 749
Грошові кошти та їх еквіваленти 134 231
Нерозподілений прибуток 1194 463
Власний капітал 14101 13370
Статутний капітал 3123 3123
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 896 1726
Чистий прибуток (збиток) 729 463
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55180 55180
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 57

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначе-
ного проекту порядку денного: http://www.01562349.emitents.org/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних загальних зборів 
акціонерів акціонери Товариства можуть особисто або через представни-
ків, повноваження яких належним чином підтверджені, ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного, та з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку ден-
ного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в 
день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового за-
питу - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в приміщенні 
кабінету приймальні Товариства (каб.№26) з відповідними документами та 
проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. Відповідаль-
на особа – головний бухгалтер Тесленко Володимир Анатолійович, теле-
фони для довідок – (0542) 22-30-30.

наглядова рада товариства

ПАТ Універсам_№11»Райдужний», код ЄДРПОУ 02904409, повідомляє, 
що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 03 квітня 2017 року об 
11.00 за адресою: м. Київ ,вул райдужна,15

Реєстрація акціонерів для участі у зборах та складання переліку акціо-
нерів буде здійснюватись за місцем проведення зборів в день їх проведен-
ня з 10.00 до 11.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах 30 березня 2017 року.

Для участі у чергових загальних зборах акціонеру необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера - довіре-
ність на участь у загальних зборах та документ, що посвідчує особу пред-
ставника

проект порядку денного загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
3. Звіт директора про результати фінансово- господарської діяльності 

товариства за 2016рік.
4. Розподіл чистого прибутку за 2016рік.

найменування показника
період (тис.грн)

Звітний 
2016 р.

попередній 
2015р.

Усього активів  1274  1286

Основні засоби (залишкова варт.) 590  627
Сумарна дебіторська 
заборгованість

 214  184

Грошові кошти та еквіваленти  2  7
Нерозподілений прибуток (збиток) -141 -170
Власний капітал  668  639
Статутний капітал  190  190
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов»язання  606  647
Чистий прибуток (збиток)  30  -170
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

761732  761732

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного чер-
гових загальних зборів Товариства, приймаються виконавчим органом за 
адресою проведення зборів у будні дні з _10,00__до 13,00 ______ не пізні-
ше ніж за 30 днів до проведення зборів

Ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних буде здій-
снюватись, починаючи з дати виходу повідомлення у будні дні з _10,00 до 
13.00 за місцем проведення зборів. 

директор  о.п. Гірда 

пат «УнІверСам №11 «райдУЖний»
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Шановні акціонери ат «мотор СІч»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ» (надалі – Това-

риство) повідомляє про проведення 30 березня 2017 року загальних збо-
рів за адресою: Україна, м. Запоріжжя, просп. моторобудівників, 15, 
конференц-зал. 

проект порядку денного 
загальних зборів 

проекти рішень з питань порядку 
денного загальних зборів

1. Обрання членів лічильної 
комісії загальних зборів.

1.Обрати лічильну комісію в кількості 
25 осіб.

2. Звіт наглядової ради за 2016 
рік. Прийняття рішення за ре-
зультатами розгляду звіту на-
глядової ради Товариства.

1. Роботу наглядової ради Товариства за 
2016 рік визнати задовільною.
2. Затвердити звіт наглядової ради 
Товариства.

3. Про економічний стан АТ 
«МОТОР СІЧ» у 2016 році, осно-
вні напрямки виробничої та 
фінансово-економічної діяльнос-
ті Товариства на 2017 рік.

1. Взяти до відома інформацію про еконо-
мічний стан АТ «МОТОР СІЧ» в 2016 році 
та основні напрямки виробничої та 
фінансово-економічної діяльності 
Товариства на 2017 рік.

4. Звіт ради директорів за 2016 
рік. Прийняття рішення за ре-
зультатами розгляду звіту ради 
директорів. Затвердження річно-
го звіту Товариства за 2016 рік.

1. Роботу ради директорів за 2016 рік 
визнати задовільною.
2. Затвердити звіт ради директорів та 
річний звіт Товариства.

5. Звіт ревізійної комісії за 
2016 рік. Прийняття рішення 
за результатами розгляду 
звіту ревізійної комісії.

1. Роботу ревізійної комісії Товариства за 
2016 рік визнати задовільною.
2. Затвердити звіт ревізійної комісії 
Товариства.

6. Розподіл прибутку за 
підсумками роботи Товари-
ства за 2016 рік. Затверджен-
ня розміру дивідендів за 2016 
рік та способу їх виплати.

1. Затвердити розподіл прибутку за під-
сумками роботи Товариства за 2016 рік.
2. Затвердити розмір дивідендів на одну про-
сту іменну акцію АТ «МОТОР СІЧ» за 2016 
рік, запропонований наглядовою радою.
3. Виплату дивідендів проводити безпосе-
редньо акціонерам.

7. Внесення змін до Статуту 
АТ «МОТОР СІЧ» та затвер-
дження його нової редакції.

1. Внести зміни до Статуту АТ «МОТОР 
СІЧ» та затвердити його нову редакцію.

8. Прийняття рішення про 
припинення повноважень 
членів наглядової ради.

1. Припинити повноваження членів 
наглядової ради.

9. Обрання членів наглядової 
ради.

Згідно з пп.5 ч.3 ст.35 Закону України 
«Про акціонерні товариства» проект 
рішення щодо цього питання порядку 
денного акціонерам не направляється.

Початок роботи загальних зборів – 14:00.
Реєстрація учасників загальних зборів – 30 березня 2017 року з 10:00 

до 12:00 за місцем проведення загальних зборів. 
При собі мати: документи, що посвідчують особу, для представників ак-

ціонерів – документи, що підтверджують їх повноваження. Представники 

юридичних осіб, що діють на підставі довіреності, надають документи, що 
підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність. 

З матеріалами з питань порядку денного акціонери мають можливість 
ознайомитись за адресою: 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 
21, каб.207. 

Посадова особа Товариства, що відповідає за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, – голова наглядової ради Малиш А.М.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, які мають 
право брати участь в загальних зборах, – 24 березня 2017 року.

Адресавласного веб-сайту АТ «МОТОР СІЧ»:http://www.motorsich.com
Телефони для довідок: (061) 720-49-88, 720-42-16.

до уваги акціонерів! 
З метою збереження прав на цінні папери, АТ «МОТОР СІЧ» звертаєть-

ся до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у 
цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/пра-
вонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних 
паперів,з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з 
виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Контакти для отримання додаткової інформації:
Відділ цінних паперів: 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21  

(каб. 207, 210), тел. (061) 720-42-16, (061) 720-49-85.
Уповноважена емітентом депозитарна установа - ТОВ «ФІРМА «МОТОР-

ДІЛЕР»: 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21 (каб. 212, 201), тел. 
(061) 720-48-63, (061) 720-44-42. 

оСновнІ поКаЗниКи
фінансово-господарськоїдіяльності ат "мотор Січ" за 2016 рік (тис. грн.)

(попередні дані)

найменуванняпоказника період
звітний попередній

Усьогоактивів 25 061 925 20 419 070
Основнізасоби та інвестиційнанерухомість 6 059 813 5 576 712
Довгостроковіфінансовіінвестиції 81 622 145 537
Запаси 13 140 720 10 220 198
Сумарнадебіторсказаборгованість 2 416 986 2 429 722
Грошовікошти та їхеквіваленти 2 321 638 1 239 656
Нерозподіленийприбуток 15 662 898 13 538 722
Власнийкапітал 16 620 875 14 473 632
Статутнийкапітал 280 529 280 529
Довгостроковізобов'язання і забезпечення 3 129 235 1 215 910
Поточнізобов'язання і забезпечення 5 311 815 4 729 528
Чистийприбуток (збиток) 2 186 516 3 435 786
Середньорічнакількістьакцій (шт.) 2 077 990 2 077 990
Кількістьвласнихакцій, викупленийпротягомпе-
ріоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп-
власнихакційпротягомперіоду

- -

Середнякількістьпрацівників (осіб) 25 242 26 215

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова ради директорів  С.а. войтенко 

до уваги кредиторів пУБлІчноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «лЬвІвСЬКе автотранСпортне 

пІдприЄмСтво 24656 «БоГданІвСЬКе» 
/надалі – пат «львівське атп 24656 «Богданiвське»/

/код ЄДРПОУ 03117613; місцезнаходження: 79056, м. Львів, 
вул. Богданівська, 11/

ПАТ «Львівське АТП 24656 «Богданiвське» з метою виявлення кредито-
рів повідомляє про те, що 30 січня 2017 року позачерговими Загальними 
зборами акціонерів ухвалено рішення про припинення (реорганізацію) Пу-
блічного акціонерного товариства «Львівське АТП-24656 «Богданівське» 
шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю 
«Львівське АТП-24656 «Богданівське».

У відповідності до вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» ПАТ «Львівське АТП 24656 «Богданiвське» протягом 30 днів з дати 
прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення това-
риства письмово повідомляє всіх кредиторів товариства про припинення 
ПАТ «Львівське АТП 24656 «Богданiвське» шляхом перетворення. Креди-
тор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиня-
ється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи по-
руки, протягом 20 днів після надіслання йому товариством повідомлення 
про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про 
здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання 
зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового 
припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодуван-
ня збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кре-
дитором. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товари-
ства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства 
вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 

Відповідно до ст.ст. 105 та 107 Цивільного кодексу України встановлено та-
кож наступний порядок заявлення вимог кредиторами ПАТ «Львівське АТП 
24656 «Богданiвське», а саме: кредитори товариства можуть вимагати від нього 
припинення або дострокового виконання зобов'язання шляхом надання (наді-
слання поштою) товариству за його місцезнаходженням письмової вимоги, що 
повинна містити наступну інформацію та документи: - розмір вимоги, визначе-
ний в грошовій сумі; - підстави вимоги; - належно завірені копії документів, що 
підтверджують вимоги до товариства. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу 
України встановлено строк заявлення вимог кредиторами ПАТ «Львівське АТП 
24656 «Богданiвське», а саме: три календарні місяці з дня оприлюднення пові-
домлення про рішення щодо припинення юридичної особи на офіційному веб-
сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері державної реєстрації юридичних осіб, у тому числі у формі відкритих да-
них відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Кожна окрема вимога кредитора розглядається, після чого приймається 
відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів 
з дня отримання товариством відповідної вимоги кредитора.

Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявле-
них кредиторами.

Вимоги кредиторів надсилаються за місцем знаходження ПАТ «Львів-
ське АТП-24656 «Богданівське» за адресою: 79056, м. Львів, вул. Богданів-
ська, 11, або подаються особисто (наручно) у робочі дні з 10:00 год. до 
17:00 год. в приміщенні бухгалтерії, 3-й поверх, км. 3.6.

Посадова особа товариства, відповідальна за роботу з кредиторами – 
головний бухгалтер ПАТ «Львівське АТП-24656 «Богданівське» Труш В.М. 
Довідки за телефоном: (032) 242-06-51. 

публікація засвідчена Головою Комісії з припинення (реорганіза-
ції) пат «львівське атп 24656 «Богданівське» Кругловим Сергієм Сте-
пановичем.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №38, 24 лютого 2017 р. 
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Приватне акціонерне товариство «Укр промтехсервіс», місцезнахо-
дження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, повідом-
ляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 29 березня 2017 року о 9-30 в адмінприміщенні товариства за 
адресою: 37300, полтавська обл., м.Гадяч, вул.лохвицька, б.30, 
І-поверх, актова зала. 

Реєстрація проводиться з 9-00 до 9-20 год. 29 березня 2017 року за 
місцем проведення зборів. 

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

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

сування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансо-

во  - господарської діяльності товариства за 2016р. Затвердження річної 
фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.

5. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
6. Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову 

раду, Ревізора, Виконавчий орган.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень Ревізора.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльнос-
ті та надання повноважень посадовим особам на укладання таких право-
чинів.

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

найменування показника
період

Звітний 2016р. попередній 
2015 р.

Усього активів 1765,1 1962,6

Основні засоби 844,2 376,3
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси 327,4 1037,9
Сумарна дебіторська 
заборгованість

252,6

Грошові кошти та їх еквіваленти 313,3 295,8
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток)

975,2 1109,3

Власний капітал 1765,1 1899,2
Статутний капітал 290,4 290,4
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання - 63,4
Чистий прибуток (збиток) 241,3 346,6
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

 1 161 463  1 161 463

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

9 11

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з ма-
теріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за 
адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, у Ди-
ректора товариства Силка В.І. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а 
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, 
тел. (05354) 2-16-34.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах – 23.03.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку ден-
ного - http:// 05519043.smida.gov.ua.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКр промтехСервІС»

приватне акціонерне товариство «Гадяцьке автотранспортне під-
приємство № 15337», місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Га-
дяч, вул.Кіндратенка, 25 повідомляє про проведення чергових зборів акці-
онерів, які відбудуться 29 березня 2017 року о 11-00 за адресою: 37300, 
полтавська обл., м.Гадяч, вул.Кіндратенка, 25, адмінприміщення то-
вариства, каб.№ 3: 

Реєстрація проводиться з 10-30 до 10-50 год. 29 березня 2017 року за 
місцем проведення зборів. 

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

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

сування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово 

- господарської діяльності товариства за 2016р. Затвердження річної фі-
нансової звітності та порядку покриття збитку.

5. Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного товари-
ства «Гадяцьке автотранспортне підприємство №15337» шляхом перетво-
рення у товариство з обмеженою відповідальністю.

6. Затвердження плану перетворення приватного акціонерного товари-
ства «Гадяцьке автотранспортне підприємство №15337». 

7. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення приватного 
акціонерного товариства «Гадяцьке автотранспортне підприємство 
№15337».

8. Прийняття рішення про звільнення посадових осіб.
9. Про обрання комісії з припинення.
10. Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки 

правонаступника.
11. Прийняття рішення про викуп акцій у акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах акціонерів та голосували проти перетворен-
ня.

12. Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності 
та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочи-
нів.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 2200 2476
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1957 1998
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 33
Сумарна дебіторська заборгованість 42 89
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 142
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-2741 -1762

Власний капітал 1413 1622
Статутний капітал 257 257
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 787 854
Чистий прибуток (збиток) -978 -694
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 027 740 1 027 740
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

39 37

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з мате-
ріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адре-
сою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Кіндратенка, 25, у головного 
бухгалтера товариства Михайліченко Л.О. в робочі дні щоденно з 10.00 до 
15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, 
тел.(05354) 2-26-52. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  – 23.03.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - 
http:// 03118251.smida.gov.ua.

приватне аКцІонерне товариСтво «ГадяцЬКе автотранСпортне пІдприЄмСтво № 15337»
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до уваги акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«рІтм» 

(код ЄдрпоУ 36376078, далі - товариство), 
місцезнаходження товариства: Україна, вул. панаса любченка, 15, 

м.  Київ, 03150.
повідомляємо вас про проведення річних загальних зборів 

прат «рІтм» (далі – загальні збори)!
Місце реєстрації учасників та проведення загальних зборів: м. Київ, 

вул. панаса любченка, 15 (Загородня, 15), кімната 102.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі у загальних зборах: 04.04.2017 року, з 09 години 
00  хвилин до 09 години 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) загальних зборів: 04.04.2017 року о 
10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних 
зборах, встановлена 29.03.2017 року (станом на 24 годину).

проеКт порядКУ денноГо:
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 проведення (регламенту) річних загальних 

зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік 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 Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду та затвердження висновків Ревізора за 2016 рік. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за 

підсумками роботи у 2016 році.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018  роки.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 

до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою:  
http://ritm.emitents.net.ua/ua/docs . 

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші 
документи, які посвідчують право представника на участь у загальних збо-
рах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного загальних зборів, акціонери ПрАТ «РІТМ» можуть озна-
йомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати про-
ведення загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години  
00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години 00 хвилин до 
14 години 00 хвилин), за адресою: м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15 (За-
городня, 15), кімната 102, а в день проведення загальних зборів – також у 
місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є директор 
Товариства Манзенко Віктор Олександрович.

Телефон для довідок: (044) 529-71-37.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «рІтм» (тис. грн)

найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 3388 3588
Основні засоби 2145 2285
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1009 1072
Сумарна дебіторська заборгованість 33 184
Грошові кошти та їх еквіваленти 195 43
Нерозподілений прибуток -2274 -2053
Власний капітал 3333 3554
Статутний капітал 5607 5607
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 55 34
Чистий прибуток (збиток) -221 -741
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5606700 5606700
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«САН IнБев Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 30965655
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул.Фiзкультури, б.30-В
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-40-00, (044) 201-40-09
5. Електронна поштова адреса: office@suninterbrew.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.suninbev.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення 

Наглядова рада 22.02.2017 р. прийняла рішення надати згоду на 
вчинення значного правочину та надати повноваження виконуючому 
обов'язки Генерального директора Товариства на укладення та підпи-
сання з Публічним акціонерним товариством «ІНГ Банк Україна» Змін 
та Доповнень №14 до Договору про надання фінансових послуг 
№09/016 від 22 лютого 2010 року щодо збільшення дозволеної суми 
траншу до 335 000 000 (триста тридцять п'ять мільйонів) гривень 
(UAH).

Предмет правочину - Зміни та Доповнення №14 до Договору про на-
дання фінансових послуг №09/016 від 22 лютого 2010 року.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства, - 335 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 2 747 888 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності - 12, 19118%.

Інформація щодо загальної кількості голосуючих акцій, кількості го-

лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах та кількості голо-
суючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не 
надається, тому що рішення приймалось Наглядовою радою Товари-
ства.

Наглядова рада 22.02.2017 р. прийняла рішення звернутися до АТ 
«УкрСиббанк» щодо збільшення дозволеної суми до до 600 000 000 
(шістсот мільйонів) гривень (UAH), укласти з АТ «УкрСиббанк» додат-
кові угоди до Генерального договору про кредитування №1 від  
03 жовтня 2014 року щодо збільшення дозволеної суми траншу до 
600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень (UAH) та надати повнова-
ження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства 
на укладення та підписання з АТ «УкрСиббанк» додаткових угод до 
Генерального договору про кредитування №1 від 03 жовтня 2014 
року щодо збільшення дозволеної суми траншу до 600 000 000 (шіст-
сот мільйонів) гривень (UAH).

Предмет правочину - додаткові угоди до Генерального договору про 
кредитування №1 від 03 жовтня 2014 року.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства, - 600 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 2 747 888 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності - 21, 83495%.

Інформація щодо загальної кількості голосуючих акцій, кількості го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах та кількості голо-
суючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не 
надається, тому що рішення приймалось Наглядовою радою Товари-
ства.

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

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

2. в.о. Генерального директора хренов д.Ю. 22.02.2017

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«Сан IнБев УКраїна»
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Річні Загальні Збори Публічного акціонерного Товариства «Херсон-
газ» (Код ЄДРПОУ 03355353, місцезнаходження: 73036, м. Херсон, 
вул. Поповича, будинок 3) відбудуться 31 березня 2017 року  
об 11-00 годині, за адресою: м. херсон, вул. поповича, 3 (в примі-
щенні актової зали). 

Реєстрація акціонерів (їх представників) з 9.00 до 10.30 год., для 
реєстрації на участь у річних Загальних Зборах акціонер повинен мати 
при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну до-
віреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право 
на участь у річних Загальних Зборах визначено 27.03.2017 р.

проект порядку денного річних 
Загальних Зборів акціонерів:

1. Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціо-
нерів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Про звіт Голови правління ПАТ «Херсонгаз» за результатами 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та основні 
напрямки розвитку Товариства у 2017 році.

3. Про звіт Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2016 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» 

про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 

2016 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів за результатами ро-

боти у 2016 році та способу їх виплати.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів в частині укладання 

договорів, які можуть вчиняться товариством протягом 2017-2018 рр. у 
ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості 
активів за даними останньої фінансової звітності товариства.

9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Херсонгаз».
10.Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
11.Про обрання кількісного та персонального складу членів Нагля-

дової Ради Товариства. 
12.Про затвердження умов цивільно – правових або трудових до-

говорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядо-
вої ради товариства.

13. Про встановлення заходів в економічній діяльності товариства 
для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році. 

14. Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році виконання ін-
вестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому по-
рядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг.

15. Про встановлення заходів у соціальній діяльності товариства 
для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.

16. Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів 
споживачів газу для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 
2017  році.

17. Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності това-
риства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році. 

18. Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та 
розпорядження майном товариства для виконання Правлінням 
ПАТ  «Херсонгаз» в 2017 році.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного річних Загальних Зборів розміщена на 
власному веб-сайті Товариства: http://gaz.kherson.ua/

Ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до річ-
них Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: м. Херсон,  
вул. Петренка, буд. 18, (планово-економічний відділ, каб. 702), щоден-
но (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва  
з 12:00 год. до 13:00 год.). Відповідальна особа Ленкевич Юлія Мико-
лаївна тел. (0552) 41-70-79.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомлені 
Голова Правління А.Г. Зангієв

повідомлення про проведення річних Загальних Зборів 

пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва «херСонГаЗ»

наглядова рада

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «СпецмеБлІ», 

ідентифікаційний код 00273910, 
яке знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. новокостянтинів-
ська, 1, (надалі - товариство) повідомляє про проведення річних 

загальних зборів товариства (надалі - Збори).
дата та час проведення Зборів: 31 березня 2017 року о 12 год.  

00 хв.
місце проведення Зборів: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 3 (вистав-

ковий зал Приватного акціонерного товариства «Спецмеблі»)
час початку реєстрації учасників Зборів: 31 березня 2017 року  

о 11 год. 00 хв.
час закінчення реєстрації учасників Зборів: 31 березня 2017 року о 

11 год. 50 хв.
дата та час відкриття Зборів: 31 березня 2017 року о 12 год. 00 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: 04080, м. Київ, вул. Корабель-

на, 3 (виставковий зал Приватного акціонерного товариства «Спецме-
блі»).

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 27 березня 2017 року.

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повно-
важень.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік. 

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

наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту 
та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-

сумками роботи Товариства у 2016 році.
для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі : документ, 

що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на 

право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних 
осіб).

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попере-
дній

Усього активів 5073 3736
Основні засоби 2780 1441
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1599 1694
Сумарна дебіторська заборгованість 462 482
Грошові кошти та їх еквіваленти 232 119
Нерозподілений прибуток -2574 -2688
Власний капітал 279 -2030
Статутний капітал 623 623
Довгострокові зобов'язання 9 9
Поточні зобов'язання 4785 5757
Чистий прибуток (збиток) 114 138
Середньорічна кількість акцій (шт.) 355753 355753
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 75 77

ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 
04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1 (відділ кадрів) у робочі дні з 
12  год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх 
проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та вну-
трішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – керівник за-
гальних питань, безпеки та персоналу Верещинський Сергій Григорович. 
Телефон для довідок: (044) - 425- 58- 27, адреса веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: smebel.informs.net.ua

наглядова рада прат «Спецмеблі»
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повІдомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво «фортУна-БанК»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
26254732; 3. Місцезнаходження: 04070, м.Київ, Боричiв Тiк, 35-В; 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: 044 537-62-67, 044 537-62-60; 5. Електронна по-
штова адреса: f39@fortbank.com.ua;; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://fortuna-bank.ua/.; 7. Вид особливої інформації: відомості про припи-
нення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

II. текст повідомлення: Вiдповiдно до Постанови Правлiння 
Нацiонального банку України вiд 21 лютого 2017 року № 89-рш «Про 
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФОРТУНА-БАНК» виконавчою дирекцiєю Фонду гаранту-
вання вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд гарантування) прийнято рiшення 
вiд 21 лютого 2017 року № 665, «Про початок процедури лiквiдацiї  
АТ «ФОРТУНА-БАНК» та делегування повноважень лiквiдатора банку».

Згiдно iз зазначеним Рiшенням розпочато процедуру лiквiдацiї АТ «ФОРТУНА-

БАНК» (далi – Банк) з 22 лютого 2017 року до 21 лютого 2019 року, призначено 
уповноважену особу Фонду та делеговано всi повноваження лiквiдатора Банку 
провiдному професiоналу з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв 
вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї депар-
таменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Федорченку Андрiю Воло-
димировичу на два роки з 22 лютого 2017 року до 21 лютого 2019 року включно. 
Вимоги кредиторiв будуть задоволенi вiдповiдно до реєстру акцептованих вимог 
кредиторiв Банку. За даними рiчної фiнансової звiтностi, пiдтвердженої аудитор-
ським висновком, станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року вартiсть чистих 
активiв Банку склала 3 199 557 тис. грн., сума зобов'язань 2 640 449 тис. грн., 
розмiр власного капiталу 559 108 тис. грн. Задоволення вимог кредиторiв 
здiйснюватиметься за рахунок коштiв, одержаних в результатi лiквiдацiї та 
реалiзацiї майна банку, в черговостi, що передбачена частиною першою статтi 
52 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб».

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: Уповноважена особа ФГВФО 
на здiйснення лiквiдацiї Федорченко Андрій Володимирович 22.02.2017р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво "теремно хлIБ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05509694
3. Місцезнаходження: 43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 780986 (0332) 780986 
5. Електронна поштова адреса: info@teremno.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hlib.teremno.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. текст повідомлення
На пiдставi отриманого 22.02.2017 вiд ПАТ «НДУ» реєстру акцiонерiв 

емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме вiдбувся перехiд права власностi , в 
результатi якого одна фiзична особа перестала бути власником акцiй 
емiтнета, а інша стала власником 48,1888316% голосуючих акцiй емiтнета.

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 Тищенко Андрiй Олексiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«харКІвСЬКий Завод «точмедприлад»

(надалі — товариство)
(код за ЄДРПОУ 00481324, місцезнаходження: 61085, Харківська обл., 

місто Харків, вул. Академіка Проскури, будинок 1, корпус 45) 
Наглядова Рада Товариства повідомляє про проведення чергових Річних 

загальних зборів акціонерного Товариства, які відбудуться 10 квітня 2017 р. 
об 11:00 год. за адресою: 61085, харківська обл., місто харків, вул. ака-
деміка проскури, будинок 1, корпус 45, в приміщенні для нарад.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 10:00 год. до 10:40 год. 

проеКт порядКУ денноГо (перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя 
на ГолоСУвання):

1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпе-
чення проведення чергових Річних загальних зборів акціонерного Товариства.

2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
3. Обрання Голови та Секретаря чергових Річних загальних зборів акці-

онерного Товариства.
4. Про порядок проведення чергових Річних загальних зборів акціонер-

ного Товариства.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
6. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

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

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

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, розпо-
діл прибутку за 2016 рік. 

10.Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

основні показники фінансово-господарської діяльності  
пат «хЗ «точмедприлад» (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 109698 124068

Основні засоби 111 131
Довгострокові фінансові інвестиції 74635 82335
Запаси 4665 3666
Сумарна дебіторська заборгованість 1394 838
Грошові кошти та їх еквіваленти 522 14
Нерозподілений прибуток 7426 7117
Власний капітал 107462 107153
Статутний капітал 100000 100000
Довгострокові зобов’язання - 17
Поточні зобов’язання 2236 16915
Чистий прибуток (збиток) 309 55
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400000000 400000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 18

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24-ту годину 04 квітня 2017 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів. 

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
можуть звертатися за адресою: 61085, Харківська обл., місто Харків,  
вул.. Академіка Проскури, будинок 1, корпус 45, бухгалтерія ПАТ «ХЗ «Точ-
медприлад» (з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год). Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — 
Григорова І.М. 

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для 
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товари-
ством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день 
проведення чергових Річних загальних зборів акціонерного Товариства до-
кументи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведен-
ня без попереднього письмового запиту. Для реєстрації учасникам зборів 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам 
акціонерів — довіреність, оформлену згідно діючому законодавству та до-
кумент (паспорт), що посвідчує особу-представника.

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

тел. для довідок: (057) 760-30-67 

наглядова рада пат «хЗ «точмедприлад»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«БУдмеханІЗацІя-1»

Код за ЄДРПОУ 03366121, (далі – Товариство). Місцезнаходження 
товариства: Україна, 87522 м. Маріуполь Донецької обл. вул. Таганрозь-
ка, 40. Наглядова рада повідомляє про проведення чергових загальних 

зборів акціонерів товариства, які відбудуться 04 квітня 2017р. о 14.00 год. 
за адресою: 87522, донецька обл., м. маріуполь, вул. таганрозька, 

40, актова зала. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних збо-

рах відбудеться 04 квітня 2017 р. з 13.00 год. до 13.50 год. за місцем 
проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - 28 квітня 
2017р.

порядок денний .
(прелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів 
товариства.

3. Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

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

5. Звіт ревізійної комісії та затвердження її звіту та висновків за 
2016  рік.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік .
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  

Товариства з урахуванням вимог, передбаченних чинним законодав-
ством .

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на  
2017 рік.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення та на-
дання повноважень на укладання та підписання договорів щодо таких 
правочинів.

10. Затвердження колективного договору на період 2017 - 2022р.р.
Із матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням 
товариства: 87522, м. Маріуполь, Донецької обл., вул. Таганрозька, 40, 
приймальня генерального директора, з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 
12.00.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – генеральний директор Товариства – Зубко Андрій Петро-
вич.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, 
представникам акціонерів – паспорт та доручення (довіреність), оформ-
лене згідно з чинним законодавством.

Довідки за телефоном: (0629) 24-99-86, 0504749976. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 965 1050
Основні засоби 535 662
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 230 121
Сумарна дебіторська 
заборгованість

153 230

Грошові кошти та їх еквіваленти 16 8
Нерозподілений прибуток -2545 -2717
Власний капітал 796 624
Статутний капітал 1 1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 169 426
Чистий прибуток (збиток) 172 -24
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2244 2244
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 5

наглядова рада прат «Будмеханізація-1» 

приватне аКцІонерне товариСтво «СпецІалІЗо-
вана переСУвна механІЗована Колона № 595»

(код ЄДРПОУ 05392140)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: вул. Десантників, будинок, 4, м. Черка-

си, Черкаської області, Україна, 18008.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «29» березня 2017 

року о 10:00 годині за адресою: вул. десантників, будинок 4, м. черка-
си, черкаської області, Україна, 18008, в залі засідань товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «29» березня 2017 року 
з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: на 24:00 годину «23» березня 2017 року.

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

зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПрАТ «СПМК № 595» про результати фінансово-

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

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «СПМК № 595».

6. Звіт Ревізора ПрАТ «СПМК № 595» про роботу за 2016 рік. Затверджен-
ня висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2016 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

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

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

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Відкликання Ревізора Товариства.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для пред-

ставника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням товариства: вул. Десантників, будинок 4, м. Черкаси, Черкаської 
області, Україна, 18008, в кабінеті бухгалтера у робочі дні з 10-00 години до  
16-00 години , . а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 9:00 
год. до 9:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами є директор Чуб Сергій Валентинович тел. 0(472) 63-69-94. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.Кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку 
денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 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 пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://prat_spmk595.emitents.net.ua/ua/.

Телефон для довідок: 0(472) 63-69-94
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника Періоди
2016 рік 2015 рік

Усього активів 1590,2 1650,6
Основні засоби 1319,4 1393,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 54,8 17,0
Сумарна дебіторська заборгованість 146,0 148,1
Грошові кошти та еквіваленти 70,0 91,7
Нерозподілений прибуток (720,6) (670,2)
Власний капітал 1565,7 1616,1
Статутний капітал 1957,2 1957,2
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 24,5 34,5
Чистий прибуток (збиток) (50,3) 247,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7828800 7828800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій пртягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 5
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повІдомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво по ГаЗо-
поСтачаннЮ та ГаЗифІКацІї «хмелЬницЬК-
ГаЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 29000, Хмель-
ницька область, м. Хмельницький, просп. Миру, 41, повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі  – 
«Загальні збори Товариства») 31 березня 2017 року о 10.00 годині за 
адресою: м. хмельницький, просп. миру, 41 (в актовому залі това-
риства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, поча-
ток реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 27 березня 2017 р.

проеКт порядКУ денноГо ЗаГалЬних ЗБорІв товариСтва 
(перелІК питанЬ, Що виноСитЬСя на ГолоСУвання):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2016 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-

ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://km.104.ua/ .

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 41 
(кім. 203), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня 
перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів 
Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Щабельська Олена 
Георгіївна. Довідки за телефоном (0382) 71-14-80.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2015 - 2016рр. (тис.грн.).

найменування показника період
2016р.* 2015р.

Усього активів 1 983 107 1 126 051 
Основні засоби 487 039  458 571
Довгострокові фінансові інвестиції 68 856  68 856
Запаси 8 036  9 971
Сумарна дебіторська заборгованість 1 145 307  564 503
Грошові кошти та їх еквіваленти 52 295  14 861
Нерозподілений прибуток 28 258 59 624
Власний капітал 258 234 502 806 
Статутний капітал 5531  5531
Довгострокові зобов’язання 262 010  36 474
Поточні зобов’язання 1 462 863  586 771
Чистий прибуток (збиток) -29 760  -44 025
Середньорічна кількість акцій (шт.) 368760 368760
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1937 1945

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

пат «хмелЬницЬКГаЗ»

яке знаходиться за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 54, 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-
ське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» що відбудуться 
31 березня 2017 року. Початок зборів о 15 год. 00 хв. за адресою: Київ-
ська обл., м. Ірпінь, вул. північна, 54, в конференц-залі пат «Київське 
спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство». Реєстрація учасни-
ків відбуватиметься з 13год. 00хв. до 14 год. 45 хв. за місцем проведення 
зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 27 березня 2017 року.

Порядок денний чергових Загальних Зборів акціонерів:
1.Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження 

регламенту Загальних Зборів.
2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 
2016р. та його затвердження.

3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2016 рік та його затвер-
дження.

4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річ-
ного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-
будівельне товариство» за підсумком 2016 року.

5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2016р.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Київське спеціалізо-

ване ремонтно-будівельне товариство» за 2016р.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016р.
8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2017р.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповно-

важеної для підписання Статуту;
11. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Ви-

значення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконав-
чий орган Товариства.

12. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Ви-
значення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову 
Раду Товариства.

13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Ви-
значення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну 
комісію Товариства.

14. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкли-
кання та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення 
особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з голо-
вою та членами Наглядової ради.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 
50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання 
форвардних контрактів. 

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 
50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання 
договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.

17. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 
50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення 
договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.

18. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 
50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання 
договорів купівлі-продажу квартир.

Акціонери можуть ознайомитися з документами по порядку денному за-
гальних зборів акціонерів в ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне 
товариство» за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 54, в адміні-
стративному корпусі Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 
хв. Телефон для довідок : (045 97) 57-7-57.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми Мельник О.В.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КиївСЬКе СпецІалІЗоване ремонтно-БУдІвелЬне товариСтво»
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повІдомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво по ГаЗо-
поСтачаннЮ та ГаЗифІКацІї «вІнницяГаЗ» (надалі  – 
«Товариство»), місцезнаходження якого: 21012, Україна, Вінницька область, 
м. Вінниця, пров. Костя Широцького, буд. 24, повідомляє про проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Това-
риства») 31 березня 2017 року о 17.00 годині за адресою: м.  вінниця,  
пров. Костя Широцького, буд. 24, (в актовому залі товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, поча-
ток реєстрації - о 16.30, закінчення реєстрації - о 16.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 27 березня 2017 р.

проеКт порядКУ денноГо ЗаГалЬних ЗБорІв товариСтва 
(перелІК питанЬ, Що виноСитЬСя на ГолоСУвання):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2016 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-

глядової ради Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://vn.104.ua/ .

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акці-
онери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Вінниця, пров. Кос-
тя Широцького, буд. 24 (відділ економічного планування, кім.307), щоденно 
(крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. 
до 12:45 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у 
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення ак-
ціонерів із зазначеними документами є фахівець з корпоративних відносин 
Редько Н.П.. Довідки за телефоном (0432) 68-81-82.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2015 – 2016 рр. (тис.грн.).

найменування показника період
2016р.* 2015р.

Усього активів 2 305 333 1 554 470
Основні засоби 665 718 648 205
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 993 3 816
Сумарна дебіторська заборгованість 1 584 953 867 570
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 658 13 747
Нерозподілений прибуток -66 742 - 109 952
Власний капітал 382 335 382 055
Статутний капітал 2 600 2 600
Довгострокові зобов’язання 33 959 64 921
Поточні зобов’язання 1 955 781 1 217 446
Чистий прибуток (збиток) 53 513 - 19 998
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 200 186 5 200 186
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

5 200 186 5 200 186

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2024 2267

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

пат «вІнницяГаЗ»

Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів

приватне аКцІонерне товариСтво 
«вІнницяпоСтач»

код ЄДРПОУ 01880658, 21000, Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Гонти 24, 
тел./факс (0432) 61-00-78, електронна поштова адреса- par@vіnpost.

pat.ua., власний веб-сайт в мережі Інтернет - www.vіnpost.pat.ua.
1.Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: рішення загальних 
зборів товариства від 22 квітня 2016 року про надання згоди на попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протя-
гом року з моменту прийняття цього рішення та рішення Наглядової ради 
№7 приватного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вінницяпостач» від  
23 лютого 2017р. 

2.Предмет правочину: Надати згоду на здійснення правочину щодо 
продажу нерухомого майна товариства, будівлі - літери 
А,Б,В,Г,Д,Е,Є,Ж,З,И,К,Л,М, за адресою м.Вінниця, вул. Гонти,24-В.

3. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 1453,7 тис. гривень з урахуванням ПДВ.
4.Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності: 1310,3тис. грн.
5.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 110,94%

6.Рішення прийняте на загальних зборах товариства від 22 квітня 2016 
року про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього 
рішення, за яке проголосували 100% від зареєстрованих на зборах та які 
мають право голосу із зазначеного питання та на засіданні Наглядової 
ради, на якому усі члени Наглядової ради проголосували «за» надання 
згоди на здійснення значного правочину 

7. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерно-
го товариства: відсутні.

Директор Синиця К.Б. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi та визнає, що він несе відповідальність згідно із 
законодавством.

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

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 28453,4 16616,3
Основні засоби ( за залишковою вартістю) 7345,2 8205,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 14383 213,3
Сумарна дебіторська заборгованість 3543,4 6720,2
Грошові кошти та їх еквівалент 214,1 144,1
Нерозподілений прибуток 9387,1 5398,6
Власний капітал 12556,1 8583,9
Статутний капітал 1103 1103
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 15897,3 8032,4

Чистий прибуток ( збиток) 3988,5 527,5
Середньорічна кількість акцій (шт..) 4412435 4412435
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 31

Для реєстрації на збори акціонерам необхідно мати паспорт або доку-
мент, що посвідчує особу, яка зареєстрована в системі реєстру акціонерів 
ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство», (складений 
станом на дату проведення зборів і є дійсним на дату проведення зборів), а 
їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законо-
давства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.

Голова правління  о.в.мельник
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публічне акціонерне товариство «альфа-Капітал», місцезнаходжен-
ня: 38730, Полтавська обл., Полтавський район, с.Рунівщина, вул.Михайла 
Гаврилка (Леніна), 15, повідомляє про проведення чергових зборів акціоне-
рів, які відбудуться 27 березня 2017 року о 15-00 за адресою: 38730, пол-
тавська обл., полтавський район, с.рунівщина, вул. михайла Гаврил-
ка (леніна), 15, адмінприміщення товариства, кімн.№1.

Реєстрація проводиться з 14-30 до 14-50 год. 27 березня 2017 року за 
місцем проведення зборів. 

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

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

сування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки 

фінансово - господарської діяльності товариства за 2016р. Затвердження 
річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.

5. Прийняття рішення про зміну типу товариства.
6. Прийняття рішення про зміну назви товариства.
7. Зміна місцезнаходження Товариства.
8. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
9. Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову 

раду, Ревізійну комісію, Виконавчий орган.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та 
надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.
основні показники фінансово – господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний 2016р. попередній 2015 р.

Усього активів 17031,7 15775,9

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

 203,2 254,5

Довгострокові фінансові інвестиції  2674 2674
Запаси  2948,3 16
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

 11204,7 12829,8

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

 1,5 1,6

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

 9973,7 9759,8

Власний капітал  12646,7 12433,8
Статутний капітал 2674,0 2674,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання  4384,5 3343,1
Чистий прибуток (збиток)  334,1 -527,4
Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

10 694 168 10 694 168

Кількість власних акцій, викупле-
них протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

 3 3

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з мате-
ріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адре-
сою: 38730, Полтавська обл., Полтавський район, с.Рунівщина, вул.Михай-
ла Гаврилка (Леніна), 15, у Бражника Є.М. в робочі дні щоденно з 10.00 до 
15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення 
тел. (0532)-611-853.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  – 21.03.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - 
http:// 04808650.smida.gov.ua.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«алЬфа-КапІтал»

річна інформація емітента цінних паперів 
пат «приднiпровське»

I. основні відомості про емітента. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента публiчне акцiонерне товариство «приднiпровське», 
00855960, Херсонська , Нововоронцовський р-н, 74231,  
с. Новоолександрiвка, вул. 1-го Травня,1 (05533) 38235. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії 22.02.2017 р. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію  
www.pridnieprovske.pat.ua. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми ТОВ НАФ «Прiоритет, 14124964.

Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори 
акцiонерiв вiдбулися 12.02.2016 р. Порядок денний чергових за-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Приднiпровське»: 1. Обрання го-
лови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв, затвердження регла-
менту проведення зборiв. Слухали голову НР Ващенко Л.В.  
2. Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. Основнi напрямки дiяльностi у 
2016 роцi. Слухали директора ПАТ «Приднiпровське» Свiтличного 
М. Г. 3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення про затвер-
дження за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Слухали 
голову НР Ващенко Л.В. 4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття 
рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту ревізій-
ної комісії. Слухали голову РК Петрин О. I. 5. Затвердження річ-
ного звіту за 2015 рік Слухали гол. бухгалтера Ващенко Л. В.  
6. Затвердження розподілу прибутку. Слухали гол. бухгалтера 
Ващенко Л. В. прийняте рішення: Затвердити розподіл прибутку 
в сумі 4525009 гривень 87 копійок, а саме:

а) резервний фонд – 5% - 226250 грн; б) фонд сплати дивіден-
дів –в сумі 135750 грн. в) фонд розвитку господарства – 4163009 
грн 87 коп. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень 

наглядової ради.Слухали: голову зборів Ващенко Л.В.8. Обран-
ня голови та членів наглядової ради. Слухали: голову зборів Ва-
щенко Л.В.. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень 
ревізійної комісії. Слухали: голову зборів Ващенко Л.В.10. Об-
рання голови та членів ревізійної комісії. Слухали: голову зборів 
Ващенко Л.В. 11. Прийняття рішення про припинення повнова-
жень директора та обрання директора. Слухали: голову зборів 
Ващенко Л.В. 12. Прийняття попереднього рішення про вчинен-
ня значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством про-
тягом року з моменту прийняття цього рішення. Слухали старшо-
го економiста В'юнченко Г. М. Всі питання порядку денного роз-
глянуті та по ним прийняті рішення більшістю голосів. Інформація 
про дивіденди. Сума нарахованих дивідендів за результатами 
періоду, що передував звітньому за простими акціями 135750 
грн. Нараховані дивіденди на одну просту акцію 0,02774 грн.
Сума виплачених дивідендів за простими акціями 135750 грн. 
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів10.02.2016. Дивiденди не перераховувались та не 
вiдправлялись. Акцiонери отримали дивiденди особисто через 
касу товариства.

II. основні показники фінансово-господарської діяльнос-
ті підприємства (тис. грн.): Усього активів 36750/27568. Осно-
вні засоби(за залишковою вартiстю) 11259/6741. Запаси 
15142/13604. Сумарна дебіторська заборгованість 725/1412 Гро-
шові кошти та їх еквіваленти 6910/3410. Нерозподілений прибу-
ток 12223/11276. Власний капітал 22529/27054. Статутний капі-
тал 1223/1223. Поточні зобов'язання 1771/514. Чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію (грн) 1.64698/0.92475 Скоригова-
ний чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 
1.64698/0.92475. Середньорічна кількість акцій (шт.) 
4893200/4893200. Акції протягом звітного року не викупались.

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«приднIпровСЬКе»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №38, 24 лютого 2017 р. 
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ШановнІ аКцІонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «пром-

автоІнвеСт», ідентифікаційний код – 05808563 (надалі – Товариство), 
місцезнаходження якого: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 
40, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
за рішенням Наглядової Ради Товариства від 22.02.2017 року, призначених на 
20 квітня 2017 року о 13:00 годині за адресою: Україна, 69000, м. Запоріжжя, 
вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх), 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 Генерального директора 
за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.5.Звіт Наглядо-
вої Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.6.Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за на-
слідками 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 по-
криття 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 викладен-
ня його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.11. Ви-
значення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товари-
ства 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 вина-
городи 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 110767 110664
Основні засоби 387 602
Довгострокові фінансові інвестиції 99116 100016
Запаси 7 5
Сумарна дебіторська заборгованість 810 942
Грошові кошти та їх еквіваленти 10382 9033
Нерозподілений прибуток -180024 -180517
Власний капітал -170449 -170942
Статутний капітал 9575 9575
Довгострокові зобов'язання 1550 1550
Поточні зобов'язання 279666 280056
Чистий прибуток (збиток) 493 2091
Середньорічна кількість акцій (шт.) 38300320 3830020
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 9

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 
11:00 год.; закінчення реєстрації - о 12:45 год.Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціоне-
рів  – 14.04.2017 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 (пас-
порт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформле-
ну 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 яки-
ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів 
акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходже-
ння Товариства: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, до дати 
скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 
до 15:30 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 
Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 
(перший поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Генеральний директор черненко максим олек-
сандрович. Контактна особа – воробйова аліна миколаївна. Довідки за те-
лефоном: 061-213-86-24.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена ін-
формація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.avtozaz.com.ua. Підтверджую достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні. Генеральний директор черненко м.о.

до уваги акціонерів

пат «пІвденЬЗахІделеКтромереЖБУд»!
(Код ЄдрпоУ 00114086)

Повідомляємо Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, 
що відбудуться 10 квітня 2017 року 

за адресою місцязнаходження Товариства:: 79035, м. львів, 
вул.  Зелена, 151, перший поверх каб. №3

Перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах 
акціонерів буде складено станом на 24 год. 00 хв. 04.04.2017р.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Розгляд звіту Ради Товариства про результати діяльності Товари-
ства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства та порядок покриття збитків Това-

риства.
8. Про зміну типу та найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття нової 

редакції Статуту Товариства.
10. Про затвердження положень про Загальні збори Товариства, Раду 

Товариства, Генерального директора Товариства, Ревізійну комісію Това-
риства.

11. Про переобрання членів Ради Товариства. 
Проект рішення: припинити повноваження членів ради Товариства та 

обрати Раду Товариства в новому складі.
12. Про переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчиня-

тися Товариством, визначення їх характеру та граничної сукупності 
вартості. 

початок зборів: 10-00 год. 10 квітня 2017 року. реєстрація акціоне-
рів: з 9-00 до 9-50 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники 
акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законо-
давством. З проектами рішень по питаннях порядку денного акціонери 
можуть ознайомитиь на веб сторінці товариства: http://pzemb.bfg.lviv.ua/. 
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го в робочі дні (понеділок – четвер) з 10 год.00 хв. по 14 год.00 хв. в каб. 
№ 13 (2-ий поверх) за адресою місцезнаходження Товариства, а в день 
проведення загальних зборів – в місці їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – на-
чальник юридичного відділу Царик Ю.Б., телефон для довідок 
0322977710

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)*

найменування показника
період

звітний  - 
2016

попере-
дній  – 2015

Усього активів 85858 134320
Основні засоби 42558 44955
Довгострокові фінансові інвестиції 7453 6991
Запаси 5979 25232
Сумарна дебіторська заборгованість 20249 42999
Грошові кошти та їх еквіваленти 389 321
Нерозподілений прибуток -12053 -6415
Власний капітал 63949 64554
Статутний капітал 7020 7020
Довгострокові зобов'язання - 3195
Поточні зобов'язання 26942 66571
Чистий прибуток (збиток) -3574 -1166
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7019940 7019940
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

230 261

Генеральний директор
пат «південьзахіделектромережбуд»  адамович р.Б.
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «УКр-
цУКортеплоІЗоляцІя» (надалі - Товариство, код ЄДРПОУ 
19125402, місцезнаходження – 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-
Святошинського р-ну, Київської обл., Україна) повідомляє, що річні загальні 
збори акціонерів відбудуться 28 березня 2017 року об 11-00 за адресою: 
08133, вул. чорновола 37, м. вишневе, Києво-Святошинського р-ну, 
Київ ської обл., Україна, оф.103.

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. Затвердження Річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. 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.

12. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності 
рішення про зміну типу Товариства.

13. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання 
чинності рішенням про зміну найменування Товариства.

14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 
новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення держав-
ної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності 
рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

15. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення 
дати набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх поло-
жень Товариства.

16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; 
визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості. 

Реєстрація учасників зборів відбудеться 28 березня 2017 р. з 10-00 до 
10-50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам зборів 
необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та дові-
реність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах: 22 березня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного, акціонери та їх пред-
ставники можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства: 08133, 
вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київ-
ської  обл., Україна, оф.301 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10-00 до 
16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а у день проведення зборів – за місцем 
їх проведення за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-
Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами - Генеральний директор Приходько Iлона Миколаївна. До-
відки за телефоном: 406-00-26.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.uzti.com.ua.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 21380 33339
Основні засоби 12552 13736
Довгострокові фінансові інвестиції - 506
Запаси 10 11
Сумарна дебіторська заборгованість 254 608
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 2
Нерозподілений прибуток -13111 167
Власний капітал 19588 32866
Статутний капітал 32097 32097
Довгострокові забов’язання - -
Поточні забов’язання 1792 473
Чистий прибуток - 13278 71
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128388506 128388506
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій за період

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 6 10

наглядова рада

наглядова рада 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «ГалКа» 

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства будуть 
проведені 31 березня 2017 року, початок о 13:00 год., 

за місцезнаходженням товариства: 
м. львів, вул. Заповітна, 1 (будівля прохідної, кімната № 302)

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

1. Обрання лічильної комісії, затвердження умов договору про переда-
чу повноважень реєстраційної та лічильної комісії зберігачу.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Вирішення питань, пов’язаних з порядком проведення загальних 

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

товариства у 2016 році.
5. Звіт наглядової ради про результати діяльності у 2016 році та визна-

чення основних напрямків діяльності товариства у 2017 році.
6. Звіт та затвердження висновку ревізора товариства за 2016 рік. За-

твердження фінансової звітності товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутків товариства за 2016 рік. 

Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Внесення змін до статуту товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (до-

говорів), правочинів (договорів), щодо яких є заінтересованість.
10. Схвалення значних правочинів (договорів), правочинів (договорів), 

щодо яких є заінтересованість.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – станом на 24 годину 27.03.2017 року
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних 

зборах буде відбуватися 31 березня 2017 року за місцем проведення 
зборів з 11:00год. до 12:30год. Для реєстрації акціонеру (його пред-
ставнику) слід мати документ, який ідентифікує його особу (особу 
представника), представнику акціонера - документ, що підтверджує 
повноваження представника на участь та голосування на загальних 
зборах.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайту товари-
ства за адресою: http://galca.bfg.lviv.ua/

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного кожного 
робочого дня з 08:00год. до 16:30 год. за місцезнаходженням товари-
ства (м. Львів, вул. Заповітна, 1, будівля адміністративного корпусу) 
в приміщенні (кімнаті № 310) корпоративного секретаря, а в день 
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 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. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами та отримання пропозицій – Бо-
бик Катерина Володимирівна. Довідки надаються за телефоном 
(032) 240-91-68.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 рік (тис.грн.)

найменування показника
період

Звітній попере-
дній

Усього активів 27 982,5 23 582,2
Основні засоби 6 385,2 6 675,0
Довгострокові фінансові інвестиції 13 417,0 13 417,0
Запаси --- ---
Сумарна дебіторська заборгованість 483,7 0,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 336,6 2 926,2
Нерозподілений прибуток 10 300,0 6 745,5
Власний капітал 26 135,1 22 307,8
Статутний капітал 1 749,9 1 749,9
Довгострокові зобов'язання -- --
Поточні зобов'язання 1 847,4 1 274,4
Чистий прибуток (збиток) 7 872,6 3 145,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 349 977 349 977
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

Голова правління ярослав волинець
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«Страхова КомпанІя «СУЗІр’я» 

повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 14 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: 03113, м. Київ, 

пров. артилерійський, 7-9, к. 42.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників з 09 год. 00 хв.

Закінчення реєстрації акціонерів та їх представників о 09 год. 50 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах 24 год. 00 хв. 10 квітня 2017 року.
порядок денний:

1. Обрання та затвердження складу лічильної комісії, припинення по-
вноважень членів лічильної комісії.

2. Затвердження порядку проведення зборів. 
3. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства у 2016 р.
4. Звіт голови Наглядової ради про результати роботи у 2016 році.
5. Затвердження річної звітності Товариства за 2016 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Про подовження повноважень Генерального директора Товариства.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови Наглядової 

ради, звіту Генерального директора про результати роботи Товариства в 
2016 р.

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про загальні збори, Положення 

про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган шляхом викладення 
зазначених документів в новій редакції.

12. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління шляхом 
викладення його в новій редакції.

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення з 
цього питання порядку денного.

попередЖення:
Акціонери, що не пройшли реєстрацію 14 квітня 2017 р. до 09 год. 50 хв. 

на Збори не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства»,  
ст. 40).

Для участі у зборах акціонери повинні представити документ, що по-
свідчує особу; представники доручення на право участі у зборах, документ, 
що посвідчує особу.

Нагадуємо, що відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість 

яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропо-
зиції 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. 

Акціонери можуть надати свої пропозиції щодо порядку денного в пись-
мовому вигляді за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7-9,  
к. 42.

В порядку та на умовах передбачених ст. 36 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» Ви можете ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень за 
питаннями порядку, особисто за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерій-
ський, 7-9, к. 42. в робочі години Страхової компанії: понеділок-пятниця з 
9:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами юрисконсульт Близнюк Вадим Васильович. 

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

основні показники фінансово-господарської діяльності емітента – 
підприємства за 2016 р. (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 59 429,6 59 427,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6 567,1 6 591,3
Довгострокові фінансові інвестиції 33 177,7 35 205,7
Запаси 13,8 10,4
Сумарна дебіторська заборгованість 17 295,9 15 947,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 12421,2 9 847,8
Власний капітал 59 576,6 59 574,8
Статутний капітал 27 342,0 27342,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 22 937,7 22 935,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 7 205,3 6 349,9
Чистий прибуток (збиток) 1,8 - 34 070,5 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1 050,0 1 050,0
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

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом

Генеральний директор  оксененко н. С.

«пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Кам’я-
нецЬ-подІлЬСЬКе СпецІалІЗоване ремонтно-
БУдІвелЬне УправлІння» повідомляє акціонерів ПАТ, що загаль-
ні збори товариства відбудуться 06 квітня 2017 року о 10 годині за адресою:м. 
Кам’янець-подільський, хмельницьке шосе, 1а приміщення управління.

Реєстрація акціонерів розпочнеться о 08 годині 06 квітня 2017 року за 
адресою проведення зборів.
Проект порядку денного (перелік питань, що виноситься на голосування):

1. Звіт голови ліквідаційної комісії про роботу в 2015-2016 роки.
2. Прийняття рішення щодо припинення процедури ліквідації підпри-

ємства.
Для реєстрації при собі мати: - паспорт ; для представників акціоне-

рів  – нотаріально завірене доручення на право участі в зборах.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, які стосуються поряд-

ку денного за адресою: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницьке шосе, 1а, 
приміщення управління в робочі дні.

Довідки за телефоном: код міста 03849 телефон 67277.
Голова ліквідаційної комісії::  мельник о.м.

повідомлення про уточнення повідомлення 
опублікованого в № 21 (2526) від 01 лютого 2017 року

У повідомлені прат «СК «алЬфа СтрахУвання» 
(далі  – Товариство), Код ЄДРПОУ – 30968986, місцезнаходження – 02160, 
Україна, м. Київ, пр-т. Соборності, 19,що було опубліковано в офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «ВІДОМОСТІ Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» № 21 (2526) від 01 лютого 2017 року з технічних причин було до-
пущено помилку, а саме:

- в абзаці четвертому повідомлення помилково не вказано одне з пи-
тань внесене до порядку денного, а відтак, Перелік питань, що виносяться 
на голосування (порядок денний) слід вважати таким, що містить 
пункт  «5», та фразу наступного змісту: «Про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо яких є заінтересованість та схвалення правочинів щодо 
яких є заінтересованість.».

Інший текст повідомлення, що був опублікований в офіційному друко-
ваному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«ВІДОМОСТІ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 

№ 21 (2526) від 01 лютого 2017 року, вважати вірним.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

Публiчне акцiонерне товариство «Чинбар» (код за ЄДРПОУ-00307856) 
повідомляє про виправлення особливої інформації, яка була оприлюднена 
в Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку» №33 (2538) від 17.02.2017, а саме в текст повідомлення додається 
інформація: Розмір пакету акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 
зміни пакету акцій становить 57,0094%, після зміни - 57,0276%.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

Генеральний директор ліщук в.І. 23.02.2017

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «чинБар»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«УКрГІдроСпецБУд»

код за ЄДРПОУ: 01416470, місцезнаходження: 03067, м. Київ, 
вул. Гарматна, 6 (далі - Товариство),

повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради Публічного акціо-
нерного товариства «УКРГІДРОСПЕЦБУД» (протокол №2 від 02 лютого 
2017 року), 31 березня 2017 року о 10-00 год.00 хв. у приміщенні адміні-
стративного корпусу за адресою: 03148 м. Київ, вул. василя верховин-
ця, буд.1, другий поверх, бухгалтерія, кабінет № 22, відбудуться черго-
ві Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче 
порядком денним:

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 27 березня 2017 року. Реєстрація акціонерів (їхніх пред-
ставників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за 
місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. 00 хв., закінчення – о 
09 год. 45 хв. 

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження. 

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань 
порядку денного за адресою місцезнаходження товариства (03067, 
м.  Київ, вул. Гарматна, 6, другий поверх, кабінет №. 22) до дня проведен-
ня Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00; у день проведення Зборів – за 
місцем їх проведення: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, буд.1 (дру-
гий поверх, бухгалтерія, кабінет № 22). Адреса власного веб-сайту, на яко-
му розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: ugsb.kiev.ua. 

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

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

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

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
найменування показника період

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

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 35 35

Голова правління  харів а.І.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«оКнаБ феШІн ІндаСтрІ»

(код ЄДРПОУ: 21512862, місцезнаходження: 01135, м.Київ, пр.Пере-
моги, 18) повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 31.03.2017 року о 11.00 год. у приміщенні за адресою: 
01135, м. Київ, проспект перемоги, 136 (четвертий поверх). Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводиться з 10.00 до 10.45 за місцем та в 
день проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: 27.03.2017 року.

перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, за-

твердження регламенту зборів.
3. Звіт Директорату Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевір-

ки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Голови Наглядової ради Товариства про діяльність за підсумка-

ми 2016 року. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Директорату, звіту Ревізійної комісії.
7. Про розподіл прибутку/збитку товариства за підсумками роботи 

ПрАТ «ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ» за 2016 рік, розміру річних дивіден-
дів.

8. Про припинення ПрАТ «ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ» шляхом реорга-
нізації через перетворення у ТОВ «ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ».

9. Призначення комісії з припинення ПрАТ «ОКНАБ ФЕШІН ІНДА-
СТРІ».

10. Затвердження порядку та умови обміну акцій Товариства на частки 
в статутному капіталі товариства – правонаступника.

11. Про затвердження порядку та умов перетворення ПрАТ «ОКНАБ 
ФЕШІН ІНДАСТРІ».

12. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «ОКНАБ ФЕШІН ІН-
ДАСТРІ».

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 в офісі за адресою: 01135, 
м.  Київ, пр. Перемоги, 136 (четвертий поверх, офіс-менеджер), а в день 
проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідаль-
ним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Ди-
ректор товариства Лисенко В.С. Пропозиції щодо Порядку денного За-
гальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження 
Товариства (четвертий поверх, офіс-менеджер). Телефон: 044 4092245. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://21512862.infosite.com.ua

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження.

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

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 37931,3 37761,1
Основні засоби 34440,8 34462,4
Довгострокові фінансові інвестиції 20,3 20,3
Запаси 616,5 616,5
Сумарна дебіторська заборгованість 1970,6 1790,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 17,3 5,8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(12461,2) (13814,0)

Власний капітал 22278,1 20925,3
Статутний капітал 450,0 450,0
Довгострокові зобов’язання 6624,7 6810,0
Поточні зобов’язання 9028,5 10025,8
Чистий прибуток (збиток) 1352,8 (1182,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 42858 42858
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 2

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом директор лисенко в.С.
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КеЗно»
(код ЄДРПОУ: 22889936, місцезнаходження: м. Київ, вул. В.Яна, 3/5) 

повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 28.03.2017 року о 11.00 год. на другому поверсі, кабінет Гене-
рального директора, за адресою: м. Київ, вул. в.яна, 3/5. Реєстрація ак-
ціонерів та їх представників проводиться з 10.30 год. до 10.50 год. за 
місцем та в день проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах: 22.03.2017р.

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

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

твердження регламенту зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками 

2016 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2016 рік. затвер-

дження прибутку/ збитків за підсумками фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2016р.

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. 

8. Про зміну типу та найменування товариства з ПАТ«КЕЗНО» на 
ПрАТ«КЕЗНО».

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

10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства. 

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. 
13. Про обрання Ревізора Товариства.
14. Про переобрання Генерального директора Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

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

16. Затвердження правочинів які вчинялися товариством протягом 2016 р.
17. Про повноваження Генерального директора ПАТ «КЕЗНО» на 

представництво ПАТ «КЕЗНО» на загальних зборах учасників ТОВ «Буд-
металінжиніринг» та підписання документів від імені ПАТ «КЕЗНО».
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.):

показники період
Звітний попередній 

Усього активів 8464 8468
Основні засоби 1223 1223
Довгострокові фінансові інвестиції 4480 4480
Запаси 30 34
Сумарна дебіторська заборгованість 972 972
Грошові кошти та їх еквіваленти 175 175
Нерозподілений прибуток (збиток) 0 0
Власний капітал 260 260
Статутний капітал 315 315
Довгострокові зобов’язання 12272 12272
Поточні зобов’язання 9951 9936
Чистий прибуток (збиток) -73 -89
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300000 300000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду )шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за адресою: м. Київ, вул. В.Яна, 3/5, у робочі дні, робочий час з 9.00 до 
16.00 в кабінеті Генерального директора, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Для реєстрації акціонерам (учасни-
кам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що по-
свідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати дові-
реність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 22889936.
infosite.com.ua Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний 
директор Лодигін Олександр Юрійович. Телефон (044) 289-41-61.

Генеральний директор – о.Ю. лодигін

приватне аКцІонерне товариСтво 
«полтавСЬКий домоБУдІвелЬний 

КомБІнат»,
місце знаходження якого: Україна, 36034, м. Полтава, вул. Ливар-

на, 8 (код ЄДРПОУ 01270581) повідомляє, що чергові Загальні збори 
акціонерів Товариства відбудуться 01 квітня 2017 року о 10.00 за 
адресою: Україна, м. полтава, вул. ливарна, 8, в залі засідань то-
вариства. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, 
реєстрація з 09.00 до 9.30. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, буде складено станом на 28 березня 
2017  року.

перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, за-

твердження регламенту зборів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

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

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевір-
ки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за 2016 рік.

8. Про припинення повноважень Наглядової ради.
9. Обрання Наглядової ради.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, можна ознайомитись у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 
за адресою фактичного місця знаходження Товариства з понеділка по 
п’ятницю у приймальні ген. директора. Посадова особа Товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Мо-
мот  В.О. тел. (0532) 66-88-77. Пропозиції щодо Порядку денного Загаль-
них зборів приймаються в письмовій формі за адресою фактичного 
місцезнаходження Товариства у приймальні ген. директора. Для участі в 
Загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт; належним чином посвідчена довіре-
ність). Телефон/ факс приймальні Генерального директора: (0532) 66-88-
77. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: 01270581.smida.gov.ua

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний попере-
дній

Усього активів 35034 44557
Основні засоби 32979 32979
Довгострокові фінансові інвестиції 70 70
Запаси 11684 17456
Сумарна дебіторська 
заборгованість

5773 8327

Грошові кошти та їх еквіваленти 3 51
Нерозподілений прибуток 
(збиток)

(17119) (20515)

Власний капітал 10899 7503
Статутний капітал 3292 3292
Довгострокові зобов’язання 4529 4427
Поточні зобов’язання 19606 32627
Чистий прибуток (збиток) 4076 3480
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

13168400 13168400

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6

Генеральний директор товариства  в. в. Шишкін
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛО-
КО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська 
обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А (надалі - «Товариство») 
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціо-
нерів Товариства ( далі – «загальні збори»):

1. дата, час та місце проведення загальних зборів: 
29 березня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 16300, черні-

гівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-а, примі-
щення зали засідань товариства.

2. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у 
загальних зборах: 

з 10.00 до 10.30 години за місцем проведення загальних зборів (за 
пред’явленням акціонером паспорта, для представників акціонерів – 
за пред’явленням довіреності, оформленої згідно чинного законодав-
ства, та паспорта) .

3. дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 23 березня 2017 року (24 година).

4. перелік питань, що виносяться на голосування, згідно про-
екту порядку денного : 1. Обрання Лічильної комісії. 2. Звіт Наглядо-
вої ради Товариства за 2016 рік. Затвердження звіту Наглядової ради 
Товариства. 3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Ревізора за резуль-
татами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства. 5. Про 
схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або укладених Ви-
конавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства за 
2016 рік та у період після проведення попередніх загальних зборів.  
6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
7.  Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та порядок 
виплати дивідендів. 8. Про прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів, в яких ринкова вартість майна, робіт 
або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності. 9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції. 10. Про припинення повно-
важень Ревізора у зв’язку із внесенням змін до Статуту Товариства. 
11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову 
Раду, Про загальні збори акціонерів, Про Виконавчий орган Товари-
ства шляхом викладення їх в новій редакції. 12. Про затвердження 
Кодексу корпоративного управління Товариства.

5. порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних збо-

рів: - від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерів Товариства акціонери мають можливість ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, у робочі дні з 09:00 до 16:00 (крім обідньої перерви з 
12:00 до 13:00) в кабінеті бухгалтерії за місцезнаходженням Товари-
ства: Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А - в 
день проведення загальних зборів акціонерів Товариства в приміщен-
ні зали засідань Товариства за адресою: Чернігівська область, смт.  Ку-
ликівка, вул. 8-го Березня, 18-А.

Документи надаються для ознайомлення, зняття копій та не підля-
гають виносу. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з до-
кументами – юрист Мошкіна Наталія Леонідівна. Довідки за телефо-
ном (04643) 2-15-35. 

6. адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту поряд-
ку денного : kulik-moloko.net.ua

7. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) за 2016 рік

найменування показника
період

Звітний 
на 31.12.2016

попередній 
на 31.12.2015

Усього активів 32135 304302
Основні засоби 18950 17853
Довгострокові фінансові інвестиції 1051 1229
Запаси 5554 3467
Сумарна дебіторська 
заборгованість

5735 10887

Грошові кошти та їх еквіваленти 313 333
Нерозподілений прибуток 14823 12607
Власний капітал 16707 14491
Статутний капітал 1785 1785
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 15432 19811
Чистий прибуток (збиток) 2216 -6941
Середньорічна кількість акцій (шт.) 357045 357045
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду ( шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

298 349

наглядова рада товариства 

ШановнІ аКцІонери 

прат «КУлиКІвСЬКе молоКо»!

до уваги акціонерів 

прат «промБУдприлад»!
ПрАТ «Промбудприлад» повідомляє, що загальні збори акціонерів Товари-

ства відбудуться 30 березня 2017 року о 10-00 ій годині за адресою місцез-
находження Товариства: 79012, львів – 12, вул. Сахарова, 42, офіс 325. 

проект порядку денного зборів.
1.Про обрання лічильної комісії.
2.Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3.Звіт Генерального директора про підсумки роботи за 2016 рік.
4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5.Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово–господарську діяль-

ність Товариства за 2016 рік.
6.Затвердження звіту ревізійної комісії.
7.Прийняття порядку розподілу прибутків за 2016 рік.
8.Звіт голови Наглядової Ради про підсумки її діяльності за 2016 рік.
9.Затвердження звіту Наглядової Ради за 2016 р.
10.Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
11.Визначення нових напрямків діяльності Товариства.
Перелік осіб, що мають право на участь у Загальних зборах складаєть-

ся станом на 24 годину 24.03.2017 р. 
Реєстрація учасників проводитиметься 30.03.2017 р. з 09.00 до 09.50 за 

місцем проведенням зборів. Для реєстрації необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення оформ-
лене у відповідності до вимог законодавства. З документами пов'язаними з 
порядком денним загальних зборів Товариства, акціонери можуть ознайо-
митися з 09.00 до 18.00 год. Кожного робочого дня від дати надіслання по-
відомлення про проведення загальних зборів до дати проведення зборів 

включно за адресою: 79012, м. Львів, вул. Акад.А.Сахарова, 42. Особа від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Стро-
гош О.Д. Довідки за телефоном (032) 297-13-59
оСновнІ поКаЗниКи фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис.грн.)

 найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 10976,2 9432,3
Основні засоби 7313,5 6242,9
Довгострокові фінансові інвестиції 1567,6 1567,6
Запаси 36,5 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1754,8 1433,7
Грошові кошти та їх аквіваленти 303,8 188
Нерозпреділений прибуток 879,9 761,8
Власний капітал 8008,3 7202,3
Статутний капітал 5560 5560
Довгострокові зобов'язання - 150
Поточні зобов'язання 2971,9 2080
Чистий прибуток (збиток) 879,9 761,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 556000 556000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 14

наглядова рада товариства
Головний бухгалтер  я.якубус
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ЗатвердЖено
Наглядовою радою
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО Капітал»
Протокол від 19.01.2017р.

ЗмІни до проСпеКтУ емІСІї аКцІй
пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва «ЗаКри-

тий недиверСифІКований Корпоративний 
ІнвеСтицІйний фонд «КІнто КапІтал»

1. розділ а. характеристика корпоративного фонду
1.1. пункт 3 викласти у наступній редакції:
3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б.
1.2. абзац перший пункту 13 викласти у наступній редакції:
− Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест» (код за 

ЄДРПОУ – 32915716; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагай-
дачного, буд. 25-Б);

2. розділ Б. характеристика компанії з управління активами
2.1. пункт 3 викласти у наступній редакції:
3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б.
2.2. пункт 6 викласти у наступній редакції:
6. Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 
управління активами): з 28.01.2011 р. – необмежений (згідно з рішенням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.01.2011 р. №47); з 
17.03.2016 р. - необмежений (згідно з рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 17.03.2016 р. № 307).

2.3. пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по батькові Посада

Володіння  част-
кою в статутному 

капіталі Фонду 
(%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій Михайлович Президент (Голова 
Правління)

- 17,4129

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

 - 5,9814

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор (Член 
Правління)

 - 1,3538

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

 - 0,0949

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора (Член Правління)

 - 0,3140

Бенедик Ольга Миколаївна Головний бухгалтер  - 0,3081
Кривошеєва Оксана 
Леонідівна

Відповідальний за 
внутрішній контроль

 - 0,0000

Пітер Голдшейдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової ради  - 0,0000

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови Наглядо-
вої ради

- 1,2107

Шинкевич Юрій Петрович Член Наглядової ради  - 2,3197

Яковенко Ігор Валентинович Член Наглядової ради  - 0,3141
Васильєва Ірина Михайлів-
на

Голова Ревізійної комісії  - 0,9052

Шуран Оксана Несторівна Член Ревізійної комісії  - 0,5585
Каневська Наталя 
Юхимівна

Член ревізійної комісії  - 1,2840

3. розділ в. текст регламенту фонду
3.1. пункт 1.4. викласти в наступній редакції:
1.4. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б.
3.2. У пункті 2.2. фразу «не пізніше 45 календарних днів» замінити 

фразою «не пізніше 30 робочих днів».
3.3. підпункт «в» пункту 3.1. викласти у наступній редакції:
«в) зупинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здій-

снення діяльності зі зберігання активів інституту спільного інвестування.».
3.4. У пункті 3.2. фразу «45 календарних днів» замінити фразою  

«30 робочих днів».
3.5. У пункті 5.1. фразу «1 (один) відсоток середньої вартості чистих 

активів Фонду» замінити фразою «5 (п’ять) відсотків середньої вартості 
чистих активів Фонду».

4. розділ Г. дані про проголошений випуск акцій фонду, що здій-
снюється з метою спільного інвестування

4.1. пункт 8 викласти у наступній редакції:
8. Продаж акцій Фонду здійснюється за місцезнаходженням компанії з 

управління активами Фонду – Приватного акціонерного товариства «КІНТО».
5. розділ д. відомості про зберігача
пункт 5 викласти у наступній редакції:
5. Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо-

вому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності де-
позитарної установи – з 12/10/13 – необмежений.

6. розділ е. відомості про аудиторську фірму
6.1. пункти 1-5 викласти у наступній редакції:
1. Назва – Приватне підприємство «Аудиторська фірма «УКРФІНАНСА-

УДИТ».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24089565
3. Місцезнаходження – 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, кв. 4
4. Строк дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудито-

рів, які одноособово надають аудиторські послуги – з 30/03/01 до 26/11/20.
5. Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів – з 12/03/13 до 26/11/20.

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна _______________
Голова Наглядової ради 
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО Капітал»
Овчаренко Володимир Вікторович  _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

Шановний акціонер!
приватне аКцІонерне товариСтво «аІГ УКраїна 

Страхова КомпанІя» (надалі – товариство)
інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

(надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 27 березня 2017 року з 16 години 40 годин 
до 16 годин 55 хвилин.Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 бе-
резня 2017 року о 17-00 годині.Місце реєстрації учасників та проведення 
Зборів: Україна, м. Київ, вул. Іллінська, 8, 10-й під’їзд, 1-й поверх, офіс 
товариства.Місцезнаходження Товариства: вул. Іллінська, 8, м. Київ, 
04070, Україна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 21 березня 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, прийнятого 07 лютого 

2017р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюле-
теня для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетеня для ку-
мулятивного голосування на загальних зборах акціонерів».

3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для го-
лосування на загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного 
голосування на загальних зборах акціонерів.

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-
ства.

5. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам 
Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного - www.chartis.emit.com.ua.порядок ознайомлення акціонерів 
(учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства: вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070, 
Україна , кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведен-
ня загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Това-
риства.

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі :-документ, що по-
свідчує особу акціонера чи його представника;-довіреність на право участі 
у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Телефони для довідок : (044) 490-65-50
наглядова рада
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Науково-дослiдний iнститут електромеханiчних приладiв»
2. Код за ЄДРПОУ: 14309824
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-422-88-01
5. Електронна поштова адреса: ndiemp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://14309824.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення 

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена наглядової ради. припинено повно-
важення голови наглядової ради Харiної Наталiї Миколаївни. Пiдстава та-
кого рiшення - Наказ Державного концерну «Укроборонпром» № 55 вiд  
15 лютого 2017 р. Перебувала на посадi з 21 квiтня 2016 року. Акцiями то-
вариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повiдомлення 
про замiну представника товариство отримало 17.02.2017 р.

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена наглядової ради, припинено по-
вноваження члена наглядової ради Абраменка Вячеслава Леонiдовича. 
Пiдстава такого рiшення - Наказ Державного концерну «Укроборонп-
ром» № 55 вiд 15 лютого 2017 р. Перебував на посадi з 21 квiтня 2016 
року. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Повiдомлення про замiну представника товариство отримало 
17.02.2017 р.

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена наглядової рад, припинено повно-
важення члена наглядової ради Кузуб Тетяни Олександрiвни. и. Пiдстава 
такого рiшення - Наказ Державного концерну «Укроборонпром» № 55 вiд 
15 лютого 2017 р. Перебувала на посадi з 21 квiтня 2016 року. Акцiями то-
вариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повiдомлення 
про замiну представника товариство отримало 17.02.2017 р.

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена наглядової ради, , припинено повно-
важення члена наглядової ради Єсипенко Людмили Миколаївни. Пiдстава 
такого рiшення - Наказ Державного концерну «Укроборонпром» № 55 вiд 
15 лютого 2017 р. Перебувала на посадi з 21 квiтня 2016 року. Акцiями то-
вариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повiдомлення 
про замiну представника товариство отримало 17.02.2017 р.

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена наглядової ради, припинено по-
вноваження члена наглядової ради Стрельникова Павла Олександро-
вича. Пiдстава такого рiшення - Наказ Державного концерну «Укробо-
ронпром» № 55 вiд 15 лютого 2017 р. Перебував на посадi з 21 квiтня 
2016 року. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Повiдомлення про замiну представника товариство 
отримало 17.02.2017 р.

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена ревiзiйної комiсiї, припинено повно-
важення члена ревiзiйної комiсiї Постернак Вiти Григорiвни. Пiдстава тако-
го рiшення - Наказ Державного концерну «Укроборонпром» № 56 вiд  
15 лютого 2017 р. Перебувала на посадi з 21 квiтня 2016 року. Акцiями то-
вариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повiдомлення 
про замiну представника товариство отримало 17.02.2017 р.

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена ревiзiйної комiсiї, припинено повно-
важення члена ревiзiйної комiсiї Жегалiна Iгоря Володимировича. Пiдстава 
такого рiшення - Наказ Державного концерну «Укроборонпром» № 56 вiд 
15 лютого 2017 р. Перебував на посадi з 21 квiтня 2016 року. Акцiями това-
риства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повiдомлення 
про замiну представника товариство отримало 17.02.2017 р.

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена наглядової ради, призначено КЛИ-
МЕНКА Артема Ростиславовича членом наглядової ради. Пiдстава тако-
го рiшення - Наказ Державного концерну «Укроборонпром» № 55 вiд 15 
лютого 2017 р. Акцiями товариства не володiє. Строк на який обрано – до 
переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти 

рокiв: Начальник вiддiлу ДК «Укрспецекспорт».Директор департаменту 
Державний концерн «Укроборонпром». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надано. Повiдомлення про замiну представника товариство отри-
мало 17.02.2017 р. 

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена наглядової ради, призначено КО-
СТРИЦЬКОГО Володимира Вiталiйовича членом наглядової ради. Пiдстава 
такого рiшення - Наказ Державного концерну «Укроборонпром» № 55 вiд 
15 лютого 2017 р. Акцiями товариства не володiє. Строк на який обрано – 
до переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: Прокуратура Херсонської обл. заступник прокурора, Генераль-
на прокуратура України начальник вiддiлу, заступник начальника 
управлiння, ДАХК «Артем» директор департаменту, Державний концерн 
«Укроборонпром» заступник Генерального директора. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Повiдомлення про замiну представника товари-
ство отримало 17.02.2017 р.

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена наглядової ради, призначено КУ-
ЛИК Свiтлану Василiвну членом наглядової ради. Пiдстава такого 
рiшення  - Наказ Державного концерну «Укроборонпром» № 55 вiд 15 лю-
того 2017  р. Акцiями товариства не володiє. Строк на який обрано – до 
переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: Державна казначейська служба України Завiдувач сектора, Дер-
жавний концерн «Укроборонпром» Начальник вiддiлу. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Повiдомлення про замiну представника то-
вариство отримало 17.02.2017 р.

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена наглядової ради, призначено ПIКУЗО 
Володимира Валентиновича членом наглядової ради. Пiдстава такого 
рiшення - Наказ Державного концерну «Укроборонпром» № 55 вiд 15 люто-
го 2017 р. Акцiями товариства не володiє. Строк на який обрано – до пере-
обрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
Одеська мiська рада завiдувач сектору, ТОВ «РДМ-груп» юрисконсульт, 
Державний концерн «Укроборонпром»директор департаменту. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Повiдомлення про замiну представника това-
риство отримало 17.02.2017 р.

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена наглядової ради, призначено 
УЛАНIВСЬКОГО Сергiя Євгенiйовича членом наглядової ради. Пiдстава 
такого рiшення - Наказ Державного концерну «Укроборонпром» № 55 вiд 
15 лютого 2017 р. Акцiями товариства не володiє. Строк на який обрано – 
до переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: Державний концерн «Укроборонпром» Заступник директора 
департаменту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повiдомлення про 
замiну представника товариство отримало 17.02.2017 р.

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена ревiзiйної комiсiї, призначено ГА-
МАНА Андрiя Вiкторовича членом ревiзiйної комiсiї. Пiдстава такого 
рiшення - Наказ Державного концерну «Укроборонпром» № 56 вiд 15 лю-
того 2017 р. Акцiями товариства не володiє. Строк на який обрано – до 
переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: Фонд державного майна України начальник вiддiлу, Державний кон-
церн «Укроборонпром» начальник управлiння. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надано. Повiдомлення про замiну представника товариство отри-
мало 17.02.2017 р.

Державним концерном «Укроборонпром» було прийнято рiшення про 
замiну представника держави - члена ревiзiйної комiсiї, призначено 
КРЯЧКА Олексiя Вiкторовича членом ревiзiйної комiсiї. Пiдстава такого 
рiшення - Наказ Державного концерну «Укроборонпром» № 56 вiд 15 лю-
того 2017 р. Акцiями товариства не володiє. Строк на який обрано – до 
переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: Фонд державного майна України начальник вiддiлу, Державний кон-
церн «Укроборонпром» головний спецiалiст. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надано. Повiдомлення про замiну представника товариство отри-
мало 17.02.2017 р.

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

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

2. Голова правлiння  Шкробтак олег петрович
20.02.2017

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «наУКово-доСлIдний IнСтитУт елеКтромеханIчних приладIв»
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Шановні акціонери ат «леКхІм»!,
ПРАВЛІННЯ АТ «ЛЕКХІМ» ЗАПРОШУЄ ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЧЕРГО-

ВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 
28 БереЗня 2017 роКУ о 16:00 ЗА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ АТ «ЛЕК-
ХІМ» ЗА АДРЕСОЮ: м. Київ, вУл. Шота рУСтавелІ, 23.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ УЧАСТІ У ЗА-
ГАЛЬНИХ ЗБОРАХ БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ 28.03.2017 Р. З 15.00 ДО 16.00 . 

ДАТА СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА 
УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ – НА 24 ГОДИНУ 22 БЕРЕЗНЯ 2017 Р.

порядок денний:
1. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів АТ «ЛЕК-

ХІМ» та затвердження регламенту.
проект рішення: обрати лічильну комісію - Радькіну І.О.; 
обрати головою зборів Печаєва В.К. та секретарем зборів Мазурик В.С.; 
затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: 
- для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин.
- для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин.
- для роз’яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок – до 3 хвилин.
2. Звіт Правління АТ «ЛЕКХІМ» про результати фінансово-господарської 

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

проект рішення: 
- затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності за 2016 рік;
- визнати роботу Правління за 2016 рік задовільною.
3. Звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності  

АТ «ЛЕКХІМ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
ревізора.

проект рішення: 
- прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора про перевірку фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2016 рік.
проект рішення:
- затвердити річний звіт АТ «Лекхім» за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку АТ «ЛЕКХІМ» за результатами 2016 року, строки та 

порядок виплати частки прибутку (дивідендів).
проект рішення:
- розподілити прибуток Товариства за результатами роботи в 2016 році;
- залишок прибутку залишити нерозподіленим;

- нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів;

- виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам товариства.
АДРЕСА ВЕБ-САйТУ АТ «ЛЕКХІМ», НА ЯКОМУ РОЗМІЩЕНА ІНФОР-

МАЦІЯ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ 
ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: lekhim.ua.

АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАйОМИТИСЬ З ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХІД-
НИМИ ДЛЯ ПРИйНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВІД ДАТИ 
НАДІСЛАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ У РОБОЧІ ДНІ, РОБОЧИй ЧАС 
ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 23, КІМНАТА №1.

ПОСАДОВА ОСОБА ТОВАРИСТВА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПОРЯДОК 
ОЗНАйОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ – ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ 
МАЗУРИК ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА.

Для участі в зборах при собі мати паспорт, представникам – довіреність, 
оформлена в порядку, передбаченому законодавством.

оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКої дІялЬноСтІ 
пІдприЄмСтва 

 найменування показника  період
звітний попередній

Усього активів 589628 588814
Основні засоби 18175 14778
Довгострокові фінансові інвестиції _____ ____
Запаси 46081 32293
Сумарна дебіторська заборгованість 475597 496819
Грошові кошти та їхні еквіваленти 23157 25874
Нерозподілений прибуток _ ___
Власний капітал 258695 169747
Статутний капітал 21400 21400
Довгострокові зобов’язання ___ ___
Поточні зобов’язання 589628 397667
Чистий прибуток (збиток) 95915 80602
Середньорічна кількість акцій (шт.) 107000 107000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

__

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

__

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 112 108

Голова правління ат «лекхім» печаєв валерій Костянтинович

до відома акціонерів

пУБлІчноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «автоКраЗ»!

Повідомляємо, що 30 березня 2017 року відбудуться річні Загальні 
збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ», розта-
шованого за адресою: 39631, полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київ-
ська, 62.

Збори відбудуться в актовому залі №1 адміністративного корпусу № 2 
за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2. По-
чаток зборів – о 13.00. Реєстрація учасників – з 11.30 до 12.45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
дається на 24 годину 24 березня 2017 року.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - до-
кументи, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (довіре-
ність). 

З документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціоне-
ри особисто можуть ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 12.00 год. за адре-
сою: м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2 (адміністративний корпус №2), 
кімната № 44. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Генеральний директор ПАТ «АвтоКрАЗ» Черняк Р.Є. 

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

Телефон для довідок (0536) 76-63-07
проеКт порядКУ денноГо

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 
2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Генерального директора ПАТ «АвтоКрАЗ» про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні на-
прями діяльності на 2017 рік.

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

5. Затвердження річного звіту ПАТ «АвтоКрАЗ» за 2016 рік. 
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ».
7. Про прибуток (збиток) ПАТ «АвтоКрАЗ» у 2016 році, виплату дивіден-

дів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 
2017 році. 

8. Про зміну типу ПАТ «АвтоКрАЗ» з публічного акціонерного товари-
ства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.

9. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій 
редакції.

10. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викла-
дення їх в новій редакції.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради.
13. Про укладання договорів з членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії.
16. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів 5 041 925 6 136 111
Основні засоби 265 122 276 848
Довгострокові фінансові інвестиції 937 585 1 061 709
Запаси 455 183 375 698
Сумарна дебіторська заборгованість 3 131 130 3 003 087
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 031 28 657
Нерозподілений прибуток(збиток) -1 872 161 -449 408
Власний капітал -1 148 439 282 909
Статутний капітал 565 742 565 742
Довгострокові зобов'язання 1 839 000 1 733 547
Поточні зобов'язання 4 351 364 4 119 655
Чистий прибуток (збиток) -1 431 347 -313 912
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 262 969 820 2 262 969 820
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

3 269 3 647

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор пат «автоКраЗ»  р.Є. черняк



№38, 24 лютого 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

29

приватне аКцІонерне товариСтво 
«рІвне-авто» (ідентифікаційний код: 05391175, місцезнахо-
дження: Україна, 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110А, що 
є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-
АВТО») повідомляє про допущення технічної помилки в повідомленні про 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО», призначені на 21.12.2016 року о 
15:00 год., опублікованому в офіційному друкованому виданні Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери 
України» №  228 (4516) від 5 грудня 2016 року. У вищезазначеному повідо-
млені порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування) слід 
читати в наступній редакції:

«з наступним порядком денним
(переліком питань, 

що виноситься на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціо-

нерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загаль-
них зборах акціонерів.

4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

5. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО».

6. Припинення повноважень Дирекції Товариства.
7. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» та визначення її повноважень.
8. Затвердження плану перетворення.
9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
10. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО», що припиняється шляхом пере-
творення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відпо-
відальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО», що створюється шляхом перетворення ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО».

11. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх ви-
мог до Товариства.

12. Про зміну типу Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

15. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

16. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товари-
ства.».

Генеральний директор  хом’як в.І.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«одеСа-авто» (ідентифікаційний код: 03120420, місцезнахо-
дження: Україна, 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, що є 
правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-
АВТО») повідомляє про допущення технічної помилки в повідомленні про 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО», призначені на 19.12.2016 року о 
12:00 год., опублікованому в офіційному друкованому виданні Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери 
України» № 227 (4515) від 2 грудня 2016 року. У вищезазначеному повідо-
млені порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування) слід 
читати в наступній редакції:

«з наступним порядком денним
(переліком питань, що виноситься 

на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціо-

нерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загаль-
них зборах акціонерів.

4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

5. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСА-АВТО».

6. Припинення повноважень Дирекції Товариства.
7. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» та визначення її повноважень.
8. Затвердження плану перетворення.
9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
10. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО», що припиняється шляхом пере-
творення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відпо-
відальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО», що створюється шляхом перетворення 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО».

11. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх ви-
мог до Товариства.

12. Про зміну типу Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

15. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

16. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товари-
ства.».

Генеральний директор  Залуцький а.С.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«харКІв-авто» (ідентифікаційний код: 03120457, місцезнахо-
дження: Україна, 62415, Харківська область, Харківський район, селище 
міського типу Пісочин, вул. Надії, буд. 15, що є правонаступником ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО») повідомляє 
про допущення технічної помилки в повідомленні про скликання позачер-
гових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», призначені на 19.12.2016 року о 14.00 год., 
опублікованому в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» 
№  227 (4515) від 2 грудня 2016 року. У вищезазначеному повідомлені 
порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування) слід чи-
тати в наступній редакції:

«з наступним порядком денним
(переліком питань, 

що виноситься на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціо-

нерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загаль-
них зборах акціонерів.

4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

5. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВ-АВТО».

6. Припинення повноважень Дирекції Товариства.
7. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» та визначення її повноважень.
8. Затвердження плану перетворення.
9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
10. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», що припиняється шляхом пере-
творення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відпо-
відальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», що створюється шляхом перетворення 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО».

11. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх ви-
мог до Товариства.

12. Про зміну типу Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

15. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

16. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товари-
ства.».

Генеральний директор 
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«тернопІлЬавто» (ідентифікаційний код: 05441074, міс-
цезнаходження: Україна, 46022, Тернопільська область, м. Тернопіль, 
вул. Довженка, 6, що є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО») повідомляє про допущення тех-
нічної помилки в повідомленні про скликання позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕР-
НОПІЛЬАВТО», призначені на 19.12.2016 року об 11:00 год., опублікова-
ному в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 227 
(4515) від 2 грудня 2016 року. У вищезазначеному повідомлені порядок 
денний (перелік питань, що виноситься на голосування) слід читати в 
наступній редакції:

«з наступним порядком денним
(переліком питань, 

що виноситься на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціо-

нерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загаль-
них зборах акціонерів.

4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

5. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО 
З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬАВТО».

6. Припинення повноважень Дирекції Товариства.
7. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО» та визначення її повноважень.
8. Затвердження плану перетворення.
9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
10. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО», що припиняється шляхом 
перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою 
відповідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО», що створюється шляхом перетворення ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО».

11. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх ви-
мог до Товариства.

12. Про зміну типу Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

15. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

16. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товари-
ства.».

Генеральний директор  олексів С.в.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«полтава-авто» (ідентифікаційний код: 03118340, місцезна-
ходження: Україна, 36028, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1, що є пра-
вонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-
АВТО») повідомляє про допущення технічної помилки в повідомленні про 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО», призначені на 20.12.2016 
року о 12.00 год., опублікованому в офіційному друкованому виданні Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні па-
пери України» № 227 (4515) від 2 грудня 2016 року. У вищезазначеному 
повідомлені порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосуван-
ня) слід читати в наступній редакції:

«з наступним порядком денним
(переліком питань, 

що виноситься на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціо-

нерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загаль-
них зборах акціонерів.

4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

5. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВА-АВТО».

6. Припинення повноважень Дирекції Товариства.
7. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО» та визначення її повноважень.
8. Затвердження плану перетворення.
9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
10. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО», що припиняється шляхом 
перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою 
відповідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО», що створюється шляхом перетворення ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО».

11. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх ви-
мог до Товариства.

12. Про зміну типу Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

15. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

16. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товари-
ства.».

Генеральний директор  підпис  С.о.Біліч

приватне аКцІонерне товариСтво 
«чернІГІв-авто» (ідентифікаційний код: 14235422, місцезна-
ходження: Україна, 14007, м. Чернігів, пр. Миру, 231, що є правонаступни-
ком ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО») пові-
домляє про допущення технічної помилки в повідомленні про скликання 
позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО», призначені на 19.12.2016 року о 14.00 год., 
опублікованому в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» 
№  227 (4515) від 2 грудня 2016 року. У вищезазначеному повідомлені по-
рядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування) слід читати 
в наступній редакції:

«з наступним порядком денним
(переліком питань, 

що виноситься на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціо-

нерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загаль-
них зборах акціонерів.

4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

5. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО».

6. Припинення повноважень Дирекції Товариства.
7. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» та визначення її повноважень.
8. Затвердження плану перетворення.
9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
10. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО», що припиняється шляхом пе-
ретворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою від-
повідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО», що створюється шляхом перетворення 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО».

11. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх ви-
мог до Товариства.

12. Про зміну типу Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

15. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

16. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товари-
ства.».

Генеральний директор  підпис  о.л. Ющенко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РІВНЕДЕРЕВ"

(код  за ЄДРПОУ 04949037, місцезнаходження: Україна, 33009, 
м. Рівне, пров. Робітничий, 6)

повідомляє про скликання річних  загальних зборів акціонерів 28 бе-
резня 2017 року об 11.00.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності

за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради  за 2016 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.
7. Затвердження  порядку розподілу прибутку (покриття збитків).       
Місце проведення загальних зборів:  33009, м. Рівне, пров. Робітни-

чий, буд. 6, каб. № 2. 
Реєстрація учасників зборів:  28 березня  2017 року з 10-00 год. до 10-

45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом
на  22 березня  2017 року. При реєстрації необхідно мати документ, що
посвідчує особу учасника зборів. Відкриття зборів: 28 березня 2017 року
об 11-00 годині. Адреса веб-сайту:www.rivnederev.pat.ua  

Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто  в  бухгалтерії   підпри-
ємства (каб.№2) з понеділка по середу з 10-00 до 12-00 год. за  адресою:
33009, м. Рівне, пров. Робітничий, буд.6. В день проведення загальних
зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - головний бухгал-
тер. Телефон для довідок :(0362)61-99-12 .

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВЕЛЕКТРО"

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
про емітента

Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРО"; код за ЄДРПОУ: 05404707; місцезнаходження:
62495, Харківська обл., Харківський р-н, смт.Васищеве, вул.Промисло-
ва,11; тел./факс: (057) 749-11-53; е-mail: lawyer@leo2007.com.ua; адре-
са сторінки в мережі Інтернет: http://ofsko.com.ua.

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiль-
ше вiдсоткiв голосуючих акцiй

Дата обліку (зміни) емітенту не відома. Дата повідомлення емітента
особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній сис-
темі, 21.02.2017р. Частки в статутному капіталі акціонерів: "Фізична
особа 1" зменшилась з 18.999968% до 0.000%, частка голосуючих акцій
зменшилась з 19,999245% до 0.000%; "Фізична особа 2" зменшилась з
19.000047% до 0.000%, частка голосуючих акцій зменшилась з
19,999329% до 0.000%; "Фізична особа 3" збільшилась з 0.000% до
38.000015%, частка голосуючих акцій збільшилась з 0.000% до
39,99857%. 

Колiсник М.П. підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

ЗВІТ 
про результати розміщення опціонних сертифікатів серії В

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ 

УКРСНАБРЕСУРС" 
код за ЄДРПОУ 38947544
Реєстраційний номер 9/6/2016-Т. Дата реєстрації "23" грудня  2016

року.

Від емітента:  Директор О.В. Курніков О.В.
Від аудитора: Виконавчий  директор В.В. Осадчий В.В.
Від фондової біржі:        Генеральний директор Д.С. Бутенко
Від депозитарію:           Начальник управління  депозитарної ді-

яльності та відповідального зберігання ЦП М.О. Адамовська

Найменування показника
Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 1320 1328
Основні засоби 1092 1180
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 39 31
Сумарна дебіторська заборгованість 163 113
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 4
Нерозподілений прибуток -1419 -1402
Власний капітал 981 998
Статутний капітал 798 798
Довгострокові зобов’язання 61 66
Поточні зобов’язання 278 264
Чистий прибуток (збиток) -17 -92
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3193444 3193444
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

1. Дата початку розміщення випуску (серії)
запланована (згідно з рішенням про
розміщення опціонних сертифікатів та
проспектом емісії)

20.01.2017 року

фактична 27.01.2017 року
2. Дата закінчення розміщення випуску (серії)
запланована (згідно з рішенням про
розміщення опціонних сертифікатів та
проспектом емісії опціонних
сертифікатів)

20.03.2017 року

фактична 27.01.2017 року
3. Кількість опціонних сертифікатів випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення
(згідно з рішенням про розміщення
опціонних сертифікатів та проспектом
емісії опціонних сертифікатів)

796 800 (Сімсот дев’яносто
шість тисяч вісімсот) штук

фактично розміщених 796 800 (Сімсот дев’яносто
шість тисяч вісімсот) штук

4. Загальний розмір премії опціонних
сертифікатів випуску (серії), які
пропонувалися до розміщення

55 776 000,00 (П’ятдесят п’ять
мільйонів сімсот сімдесят шість
тисяч) гривень, 00 копійок.

5. Загальний розмір премії опціонних
сертифікатів випуску (серії), яка
фактично отримана при розміщенні

55 776 000,00 (П’ятдесят п’ять
мільйонів сімсот сімдесят шість
тисяч) гривень, 00 копійок.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«хмелЬниччина-авто» (ідентифікаційний код: 
03112917, місцезнаходження: Україна, 29015, м. Хмельницький, Проспект 
Миру, 102, що є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО») повідомляє про допущення технічної 
помилки в повідомленні про скликання позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-
АВТО», призначені на 20.12.2016 року об 11:00 год., опублікованому в офі-
ційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 227 (4515) від 
2  грудня 2016 року. У вищезазначеному повідомлені порядок денний (пере-
лік питань, що виноситься на голосування) слід читати в наступній редакції:

«з наступним порядком денним
(переліком питань, що виноситься на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-
онерів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціо-
нерів Товариства.

3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та 
способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загаль-
них зборах акціонерів.

4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

5. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» шляхом перетворення у ТОВА-

РИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-
АВТО».

6. Припинення повноважень Дирекції Товариства.
7. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» та визначення її повноважень.
8. Затвердження плану перетворення.
9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
10. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО», що припиняється 
шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з до-
датковою відповідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО», що створюється шляхом 
перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО».

11. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх ви-
мог до Товариства.

12. Про зміну типу Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

15. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

16. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товари-
ства.».

Генеральний директор  підмурняк о.в.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РІВНЕДЕРЕВ"

(код  за ЄДРПОУ 04949037, місцезнаходження: Україна, 33009, 
м. Рівне, пров. Робітничий, 6)

повідомляє про скликання річних  загальних зборів акціонерів 28 бе-
резня 2017 року об 11.00.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності

за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради  за 2016 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.
7. Затвердження  порядку розподілу прибутку (покриття збитків).       
Місце проведення загальних зборів:  33009, м. Рівне, пров. Робітни-

чий, буд. 6, каб. № 2. 
Реєстрація учасників зборів:  28 березня  2017 року з 10-00 год. до 10-

45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом
на  22 березня  2017 року. При реєстрації необхідно мати документ, що
посвідчує особу учасника зборів. Відкриття зборів: 28 березня 2017 року
об 11-00 годині. Адреса веб-сайту:www.rivnederev.pat.ua  

Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто  в  бухгалтерії   підпри-
ємства (каб.№2) з понеділка по середу з 10-00 до 12-00 год. за  адресою:
33009, м. Рівне, пров. Робітничий, буд.6. В день проведення загальних
зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - головний бухгал-
тер. Телефон для довідок :(0362)61-99-12 .

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВЕЛЕКТРО"

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
про емітента

Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРО"; код за ЄДРПОУ: 05404707; місцезнаходження:
62495, Харківська обл., Харківський р-н, смт.Васищеве, вул.Промисло-
ва,11; тел./факс: (057) 749-11-53; е-mail: lawyer@leo2007.com.ua; адре-
са сторінки в мережі Інтернет: http://ofsko.com.ua.

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiль-
ше вiдсоткiв голосуючих акцiй

Дата обліку (зміни) емітенту не відома. Дата повідомлення емітента
особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній сис-
темі, 21.02.2017р. Частки в статутному капіталі акціонерів: "Фізична
особа 1" зменшилась з 18.999968% до 0.000%, частка голосуючих акцій
зменшилась з 19,999245% до 0.000%; "Фізична особа 2" зменшилась з
19.000047% до 0.000%, частка голосуючих акцій зменшилась з
19,999329% до 0.000%; "Фізична особа 3" збільшилась з 0.000% до
38.000015%, частка голосуючих акцій збільшилась з 0.000% до
39,99857%. 

Колiсник М.П. підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

ЗВІТ 
про результати розміщення опціонних сертифікатів серії В

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ 

УКРСНАБРЕСУРС" 
код за ЄДРПОУ 38947544
Реєстраційний номер 9/6/2016-Т. Дата реєстрації "23" грудня  2016

року.

Від емітента:  Директор О.В. Курніков О.В.
Від аудитора: Виконавчий  директор В.В. Осадчий В.В.
Від фондової біржі:        Генеральний директор Д.С. Бутенко
Від депозитарію:           Начальник управління  депозитарної ді-

яльності та відповідального зберігання ЦП М.О. Адамовська

Найменування показника
Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 1320 1328
Основні засоби 1092 1180
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 39 31
Сумарна дебіторська заборгованість 163 113
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 4
Нерозподілений прибуток -1419 -1402
Власний капітал 981 998
Статутний капітал 798 798
Довгострокові зобов’язання 61 66
Поточні зобов’язання 278 264
Чистий прибуток (збиток) -17 -92
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3193444 3193444
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

1. Дата початку розміщення випуску (серії)
запланована (згідно з рішенням про
розміщення опціонних сертифікатів та
проспектом емісії)

20.01.2017 року

фактична 27.01.2017 року
2. Дата закінчення розміщення випуску (серії)
запланована (згідно з рішенням про
розміщення опціонних сертифікатів та
проспектом емісії опціонних
сертифікатів)

20.03.2017 року

фактична 27.01.2017 року
3. Кількість опціонних сертифікатів випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення
(згідно з рішенням про розміщення
опціонних сертифікатів та проспектом
емісії опціонних сертифікатів)

796 800 (Сімсот дев’яносто
шість тисяч вісімсот) штук

фактично розміщених 796 800 (Сімсот дев’яносто
шість тисяч вісімсот) штук

4. Загальний розмір премії опціонних
сертифікатів випуску (серії), які
пропонувалися до розміщення

55 776 000,00 (П’ятдесят п’ять
мільйонів сімсот сімдесят шість
тисяч) гривень, 00 копійок.

5. Загальний розмір премії опціонних
сертифікатів випуску (серії), яка
фактично отримана при розміщенні

55 776 000,00 (П’ятдесят п’ять
мільйонів сімсот сімдесят шість
тисяч) гривень, 00 копійок.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«аІСе УКраїна» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Михайлів-
ська, 12б) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 
27  березня 2017 р. о 10-00 за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 90, 
3-й  поверх, зал засідань №1.

перелік питань включених до проекту порядку денного:
1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Обрання голови та секретаря за-

гальних зборів. 3.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів 
для голосування. 4.Розгляд звіту правління за 2016р. та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду. 5.Розгляд звіту наглядової ради за 2016р. 
та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6.Розгляд звіту ревізо-
ра за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7.Затвер-
дження річного звіту за 2016р. 8.Розподіл прибутків за 2016р. Затверджен-
ня способу виплати дивідендів.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 85032 103535
Основні засоби 6 12
Запаси 1 10
Сумарна дебіторська заборгованість 27984 35562
Грошові кошти та їх еквіваленти 57018 67926
Нерозподілений прибуток 7935 16134
Власний капітал 14250 22449
Статутний капітал 5052 5052
Поточні зобов'язання 70789 81086
Чистий прибуток (збиток) 9676 16134
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50522 50522
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

12 12

Реєстрація учасників зборів з 09.00 до 09.45 за місцем проведення 
зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 21.03.17р. Проекти рішень щодо кожного з питань 
включених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті www.
autoplan.com.ua. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезна-
ходженням товариства кімн.1, а в день проведення загальних зборів в 
місці їх проведення. Відповідальна за порядок ознайомлення з докумен-
тами – голова правління Гутварьова Н.В.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РІВНЕДЕРЕВ"

(код  за ЄДРПОУ 04949037, місцезнаходження: Україна, 33009, 
м. Рівне, пров. Робітничий, 6)

повідомляє про скликання річних  загальних зборів акціонерів 28 бе-
резня 2017 року об 11.00.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності

за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради  за 2016 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.
7. Затвердження  порядку розподілу прибутку (покриття збитків).       
Місце проведення загальних зборів:  33009, м. Рівне, пров. Робітни-

чий, буд. 6, каб. № 2. 
Реєстрація учасників зборів:  28 березня  2017 року з 10-00 год. до 10-

45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом
на  22 березня  2017 року. При реєстрації необхідно мати документ, що
посвідчує особу учасника зборів. Відкриття зборів: 28 березня 2017 року
об 11-00 годині. Адреса веб-сайту:www.rivnederev.pat.ua  

Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто  в  бухгалтерії   підпри-
ємства (каб.№2) з понеділка по середу з 10-00 до 12-00 год. за  адресою:
33009, м. Рівне, пров. Робітничий, буд.6. В день проведення загальних
зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - головний бухгал-
тер. Телефон для довідок :(0362)61-99-12 .

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВЕЛЕКТРО"

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
про емітента

Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРО"; код за ЄДРПОУ: 05404707; місцезнаходження:
62495, Харківська обл., Харківський р-н, смт.Васищеве, вул.Промисло-
ва,11; тел./факс: (057) 749-11-53; е-mail: lawyer@leo2007.com.ua; адре-
са сторінки в мережі Інтернет: http://ofsko.com.ua.

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiль-
ше вiдсоткiв голосуючих акцiй

Дата обліку (зміни) емітенту не відома. Дата повідомлення емітента
особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній сис-
темі, 21.02.2017р. Частки в статутному капіталі акціонерів: "Фізична
особа 1" зменшилась з 18.999968% до 0.000%, частка голосуючих акцій
зменшилась з 19,999245% до 0.000%; "Фізична особа 2" зменшилась з
19.000047% до 0.000%, частка голосуючих акцій зменшилась з
19,999329% до 0.000%; "Фізична особа 3" збільшилась з 0.000% до
38.000015%, частка голосуючих акцій збільшилась з 0.000% до
39,99857%. 

Колiсник М.П. підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

ЗВІТ 
про результати розміщення опціонних сертифікатів серії В

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ 

УКРСНАБРЕСУРС" 
код за ЄДРПОУ 38947544
Реєстраційний номер 9/6/2016-Т. Дата реєстрації "23" грудня  2016

року.

Від емітента:  Директор О.В. Курніков О.В.
Від аудитора: Виконавчий  директор В.В. Осадчий В.В.
Від фондової біржі:        Генеральний директор Д.С. Бутенко
Від депозитарію:           Начальник управління  депозитарної ді-

яльності та відповідального зберігання ЦП М.О. Адамовська

Найменування показника
Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 1320 1328
Основні засоби 1092 1180
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 39 31
Сумарна дебіторська заборгованість 163 113
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 4
Нерозподілений прибуток -1419 -1402
Власний капітал 981 998
Статутний капітал 798 798
Довгострокові зобов’язання 61 66
Поточні зобов’язання 278 264
Чистий прибуток (збиток) -17 -92
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3193444 3193444
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

1. Дата початку розміщення випуску (серії)
запланована (згідно з рішенням про
розміщення опціонних сертифікатів та
проспектом емісії)

20.01.2017 року

фактична 27.01.2017 року
2. Дата закінчення розміщення випуску (серії)
запланована (згідно з рішенням про
розміщення опціонних сертифікатів та
проспектом емісії опціонних
сертифікатів)

20.03.2017 року

фактична 27.01.2017 року
3. Кількість опціонних сертифікатів випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення
(згідно з рішенням про розміщення
опціонних сертифікатів та проспектом
емісії опціонних сертифікатів)

796 800 (Сімсот дев’яносто
шість тисяч вісімсот) штук

фактично розміщених 796 800 (Сімсот дев’яносто
шість тисяч вісімсот) штук

4. Загальний розмір премії опціонних
сертифікатів випуску (серії), які
пропонувалися до розміщення

55 776 000,00 (П’ятдесят п’ять
мільйонів сімсот сімдесят шість
тисяч) гривень, 00 копійок.

5. Загальний розмір премії опціонних
сертифікатів випуску (серії), яка
фактично отримана при розміщенні

55 776 000,00 (П’ятдесят п’ять
мільйонів сімсот сімдесят шість
тисяч) гривень, 00 копійок.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РІВНЕДЕРЕВ"

(код  за ЄДРПОУ 04949037, місцезнаходження: Україна, 33009, 
м. Рівне, пров. Робітничий, 6)

повідомляє про скликання річних  загальних зборів акціонерів 28 бе-
резня 2017 року об 11.00.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності

за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради  за 2016 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.
7. Затвердження  порядку розподілу прибутку (покриття збитків).       
Місце проведення загальних зборів:  33009, м. Рівне, пров. Робітни-

чий, буд. 6, каб. № 2. 
Реєстрація учасників зборів:  28 березня  2017 року з 10-00 год. до 10-

45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом
на  22 березня  2017 року. При реєстрації необхідно мати документ, що
посвідчує особу учасника зборів. Відкриття зборів: 28 березня 2017 року
об 11-00 годині. Адреса веб-сайту:www.rivnederev.pat.ua  

Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто  в  бухгалтерії   підпри-
ємства (каб.№2) з понеділка по середу з 10-00 до 12-00 год. за  адресою:
33009, м. Рівне, пров. Робітничий, буд.6. В день проведення загальних
зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - головний бухгал-
тер. Телефон для довідок :(0362)61-99-12 .

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВЕЛЕКТРО"

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
про емітента

Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРО"; код за ЄДРПОУ: 05404707; місцезнаходження:
62495, Харківська обл., Харківський р-н, смт.Васищеве, вул.Промисло-
ва,11; тел./факс: (057) 749-11-53; е-mail: lawyer@leo2007.com.ua; адре-
са сторінки в мережі Інтернет: http://ofsko.com.ua.

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiль-
ше вiдсоткiв голосуючих акцiй

Дата обліку (зміни) емітенту не відома. Дата повідомлення емітента
особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній сис-
темі, 21.02.2017р. Частки в статутному капіталі акціонерів: "Фізична
особа 1" зменшилась з 18.999968% до 0.000%, частка голосуючих акцій
зменшилась з 19,999245% до 0.000%; "Фізична особа 2" зменшилась з
19.000047% до 0.000%, частка голосуючих акцій зменшилась з
19,999329% до 0.000%; "Фізична особа 3" збільшилась з 0.000% до
38.000015%, частка голосуючих акцій збільшилась з 0.000% до
39,99857%. 

Колiсник М.П. підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

ЗВІТ 
про результати розміщення опціонних сертифікатів серії В

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ 

УКРСНАБРЕСУРС" 
код за ЄДРПОУ 38947544
Реєстраційний номер 9/6/2016-Т. Дата реєстрації "23" грудня  2016

року.

Від емітента:  Директор О.В. Курніков О.В.
Від аудитора: Виконавчий  директор В.В. Осадчий В.В.
Від фондової біржі:        Генеральний директор Д.С. Бутенко
Від депозитарію:           Начальник управління  депозитарної ді-

яльності та відповідального зберігання ЦП М.О. Адамовська

Найменування показника
Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 1320 1328
Основні засоби 1092 1180
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 39 31
Сумарна дебіторська заборгованість 163 113
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 4
Нерозподілений прибуток -1419 -1402
Власний капітал 981 998
Статутний капітал 798 798
Довгострокові зобов’язання 61 66
Поточні зобов’язання 278 264
Чистий прибуток (збиток) -17 -92
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3193444 3193444
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

1. Дата початку розміщення випуску (серії)
запланована (згідно з рішенням про
розміщення опціонних сертифікатів та
проспектом емісії)

20.01.2017 року

фактична 27.01.2017 року
2. Дата закінчення розміщення випуску (серії)
запланована (згідно з рішенням про
розміщення опціонних сертифікатів та
проспектом емісії опціонних
сертифікатів)

20.03.2017 року

фактична 27.01.2017 року
3. Кількість опціонних сертифікатів випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення
(згідно з рішенням про розміщення
опціонних сертифікатів та проспектом
емісії опціонних сертифікатів)

796 800 (Сімсот дев’яносто
шість тисяч вісімсот) штук

фактично розміщених 796 800 (Сімсот дев’яносто
шість тисяч вісімсот) штук

4. Загальний розмір премії опціонних
сертифікатів випуску (серії), які
пропонувалися до розміщення

55 776 000,00 (П’ятдесят п’ять
мільйонів сімсот сімдесят шість
тисяч) гривень, 00 копійок.

5. Загальний розмір премії опціонних
сертифікатів випуску (серії), яка
фактично отримана при розміщенні

55 776 000,00 (П’ятдесят п’ять
мільйонів сімсот сімдесят шість
тисяч) гривень, 00 копійок.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТ-
НИЙ ЗАВОД"

2. дентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14311614
3. Місцезнаходження: 49052, м. Дніпро, вул. Щепкіна, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-28-05, факс (056) 31-25-

03
5. Електронна поштова адреса емітента: mail@aodaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення 
21.02.2017 року Товариством отримано від ПАТ "Національний депо-

зитарій України" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове по-
відомлення про проведення загальних зборів АТ станом на 16 квітня 2017
року, згідно з яким пакети акцій деяких фізичних осіб змінилися, але ста-
новлять не менше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме:

1) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 19,1847 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 24,0967 до 24,0851відсотків;

2) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 37,9466 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 47,6624 до 47,6395 відсотків;

3) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 19,1847 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 24,0967 до 24,0851відсотків.

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

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

Голова правління Бобко В.А.
22.02.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВIАС ПЛЮС" 

2. Код за ЄДРПОУ: 25010005
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Європейська, будинок

30,офiс 70
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562 356465 0562 356464
5. Електронна поштова адреса: volovaya@nafta.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://aviasplus.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

20 лютого 2017 року рiшенням Наглядової ради ПрАТ "АВIАС ПЛЮС"
(Протокол вiд 20.02.2017 р.) було прийнято рiшення про надання згоди
Дирекцiї Товариства на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: вiдчуження майна Товариства, шляхом внесення
основних засобiв як додаткового внеску до Статутного капiталу ТОВ "ЄВ-
РОТРЕЙД ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код 40308524).

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 33669,4 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi

133901,1 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi, на момент прийняття рiшення (у вiдсотках): 25.145%. 

Згiдно Статуту Товариства Наглядова рада Товариства розглядає пи-
тання пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинiв,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом таких
правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за дани-
ми рiчної фiнансової звiтностi Товариства, за попередньо наданною зго-
дою на вчинення значних правочинiв загальними зборами акцiонерiв ,якi
вiдбулися 20.02.2017року. (Протокол вiд 20.02.2017 № 1/2017)

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Лисенко Яна Iванiвна 21.02.2017 р.

ЗВІТ 
про результати розміщення опціонних сертифікатів серії А
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ 
УКРСНАБРЕСУРС" 

код за ЄДРПОУ 38947544
Реєстраційний номер 8/6/2016-Т. Дата реєстрації "23" грудня  2016

року.

Від емітента:                    Директор О.В. Курніков О.В.
Від аудитора:  Виконавчий  директор В.В. Осадчий В.В.
Від фондової біржі:         Генеральний директор Д.С. Бутенко
Від депозитарію:             Начальник управління  депозитарної ді-

яльності та відповідального зберігання ЦП М.О.Адамовська

1. Дата початку розміщення випуску (серії)
запланована (згідно з рішенням про
розміщення опціонних сертифікатів та
проспектом емісії)

20.01.2017 року

фактична 27.01.2017 року
2. Дата закінчення розміщення випуску (серії)
запланована (згідно з рішенням про
розміщення опціонних сертифікатів та
проспектом емісії опціонних
сертифікатів)

20.03.2017 року

фактична 27.01.2017 року
3. Кількість опціонних сертифікатів випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення
(згідно з рішенням про розміщення
опціонних сертифікатів та проспектом
емісії опціонних сертифікатів)

2 036 200 (Два мільйони
тридцять шість тисяч двісті)
штук

фактично розміщених
2 036 200 (Два мільйони
тридцять шість тисяч двісті)
штук

4. Загальний розмір премії опціонних
сертифікатів випуску (серії), які
пропонувалися до розміщення

142 534 000,00 (сто сорок два
мільйони п’ятсот тридцять
чотири тисячі) гривень, 00
копійок.

5. Загальний розмір премії опціонних
сертифікатів випуску (серії), яка
фактично отримана при розміщенні

142 534 000,00 (сто сорок два
мільйони п’ятсот тридцять
чотири тисячі) гривень, 00
копійок.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00274619
3. Місцезнаходження: 49030, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Шевченка, буд. 59
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 744-74-87
5. Електронна поштова адреса: epk@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 24994146.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

В Приватному акціонерному товаристві "Електропромислова компа-
нія" згідно наказу по підприємству № 3-к від 22.02.2017 року Трощук Світ-
лану Андріївну (паспорт серія АК № 296860, виданий Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 18.09.1998 р.) звільнено з посади
головного бухгалтера за власним бажанням. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі ПРАТ
"Електропромислова компанія" - 0%. Строк, на якому посадова особа пе-
ребувала на посаді головного бухгалтера - з 07.10.2014 року. Посада го-
ловного бухгалтера є вакантною.  

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади: 

Генеральний директор Г.Г. Піндас 22.02.2017 р.

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №38, 24 лютого 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 01267751, місцезнаходження 62489, Харківська обл.,
Харківський р-н, с. Безлюдівка, вул. Нагірна, 60) повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів, які відбудуться 04.04.2017 о 9-30 за адре-
сою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Безлюдівка, вул. Безлю-
дівська, 42, АТ "Харківське кар'єроуправління", актова зала. Реєс-
трація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 9-25 у день та за місцем
проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загаль-
них зборах, складається станом на 24 годину 29.03.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, винесених на голосування):

1. Передача повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Про припинення повноважень Ревізора. 
11. Про обрання Ревізора Товариства.
Інформація за основними показниками фінансово-господарсь-

кої діяльності (тис. грн.)

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (Харківська обл., Харківсь-
кий р-н, с. Безлюдівка, вул. Безлюдівська, 42). Відповідальна особа - Го-
лова правління С.О.Твердохліб. В день проведення зборів ознайомитись
з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса власної
веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного, -
bgs.kh.ua/em/101-01267751.

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

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені,
при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціоне-
рів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Телефон для довідок: 751-32-01; 758-94-10
Голова правління  АТ "Харківське кар'єроуправління" 

С.О. Твердохліб 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "АВIАС ПЛЮС" 

2. Код за ЄДРПОУ: 25010005
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Європейська, будинок

30,офiс 70
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562 356465 0562 356464
5. Електронна поштова адреса: volovaya@nafta.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://aviasplus.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

20 лютого 2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АВIАС
ПЛЮС" (Протокол вiд 20.02.2017р. № 1/2017) було прийнято рiшення про
попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Предмет правочину: 
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ходi його поточ-

ної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятись То-
вариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рi-
шення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочи-
нiв перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме: 

- вiдчуження нерухомого, рухомого та будь-якого iншого майна Това-
риства (внесення до статутного фонду третьої особи або iнший передба-
чений законодавством шлях розпорядження/вiдчуження), яке належить на
правi власностi Товариству - гранична сукупна вартiсть правочинiв не по-
винна перевищувати суму 70 млн.грн (сiмдесят мiльйонiв гривень 00 копiй-
ок).

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтност
:133901,1 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв, до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, (у вiдсот-
ках): 52,2774%. 

На дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у за-
гальних зборах, кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв складає 126 193 (сто
двадцять шiсть тисяч сто дев'яносто три) штуки. Кiлькiсть голосуючих ак-
цiй, вiдносно якої визначається кворум, становить 126 193 (сто двадцять
шiсть тисяч сто дев'яносто три) штуки.

Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прий-
нятому за 100 вiдсоткiв: 

"за"-100% ( 126193 голосiв);
"проти"-0% (нуль голосiв).

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Лисенко Яна Iванiвна 21.02.2017 р.

Найменування показника
період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 39409,2 31219,8
Основні засоби 4680,3 2740,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7213,6 6904,6

Сумарна дебіторська заборгованість 2286,9 2969

Грошові кошти та їх еквіваленти 18700,9 10889,2

Нерозподілений прибуток 27782,3 20866,4

Власний капітал 28996,8 22042,4

Статутний капітал 311,6 311,6

Довгострокові зобов’язання 221,7 182,3

Поточні зобов’язання 10190,7 8995,1

Чистий прибуток (збиток) 16726,9 9818

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1246400 1246400

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачений на викуп
власних акцій в протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 41

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, телефон: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Київське між-
обласне ремонтно-монтажне управління «Укрм’ясомолтехпром», 

00450987, вул. Богдана Хмельницького, буд. 68-В.,м. Київ,01030,(044) 
257-03-29. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 22.02.2017. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-
мацію: kmrmu.mbk.biz.ua.

приватне аКцІонерне товариСтво «КиївСЬКе мІЖоБлаСне ремонтно-монтаЖне 
УправлІння «УКрм’яСомолтехпром»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 01267751, місцезнаходження 62489, Харківська обл.,
Харківський р-н, с. Безлюдівка, вул. Нагірна, 60) повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів, які відбудуться 04.04.2017 о 9-30 за адре-
сою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Безлюдівка, вул. Безлю-
дівська, 42, АТ "Харківське кар'єроуправління", актова зала. Реєс-
трація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 9-25 у день та за місцем
проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загаль-
них зборах, складається станом на 24 годину 29.03.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, винесених на голосування):

1. Передача повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Про припинення повноважень Ревізора. 
11. Про обрання Ревізора Товариства.
Інформація за основними показниками фінансово-господарсь-

кої діяльності (тис. грн.)

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (Харківська обл., Харківсь-
кий р-н, с. Безлюдівка, вул. Безлюдівська, 42). Відповідальна особа - Го-
лова правління С.О.Твердохліб. В день проведення зборів ознайомитись
з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса власної
веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного, -
bgs.kh.ua/em/101-01267751.

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

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені,
при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціоне-
рів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Телефон для довідок: 751-32-01; 758-94-10
Голова правління  АТ "Харківське кар'єроуправління" 

С.О. Твердохліб 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "АВIАС ПЛЮС" 

2. Код за ЄДРПОУ: 25010005
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Європейська, будинок

30,офiс 70
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562 356465 0562 356464
5. Електронна поштова адреса: volovaya@nafta.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://aviasplus.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

20 лютого 2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АВIАС
ПЛЮС" (Протокол вiд 20.02.2017р. № 1/2017) було прийнято рiшення про
попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Предмет правочину: 
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ходi його поточ-

ної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятись То-
вариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рi-
шення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочи-
нiв перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме: 

- вiдчуження нерухомого, рухомого та будь-якого iншого майна Това-
риства (внесення до статутного фонду третьої особи або iнший передба-
чений законодавством шлях розпорядження/вiдчуження), яке належить на
правi власностi Товариству - гранична сукупна вартiсть правочинiв не по-
винна перевищувати суму 70 млн.грн (сiмдесят мiльйонiв гривень 00 копiй-
ок).

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтност
:133901,1 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв, до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, (у вiдсот-
ках): 52,2774%. 

На дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у за-
гальних зборах, кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв складає 126 193 (сто
двадцять шiсть тисяч сто дев'яносто три) штуки. Кiлькiсть голосуючих ак-
цiй, вiдносно якої визначається кворум, становить 126 193 (сто двадцять
шiсть тисяч сто дев'яносто три) штуки.

Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прий-
нятому за 100 вiдсоткiв: 

"за"-100% ( 126193 голосiв);
"проти"-0% (нуль голосiв).

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Лисенко Яна Iванiвна 21.02.2017 р.

Найменування показника
період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 39409,2 31219,8
Основні засоби 4680,3 2740,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7213,6 6904,6

Сумарна дебіторська заборгованість 2286,9 2969

Грошові кошти та їх еквіваленти 18700,9 10889,2

Нерозподілений прибуток 27782,3 20866,4

Власний капітал 28996,8 22042,4

Статутний капітал 311,6 311,6

Довгострокові зобов’язання 221,7 182,3

Поточні зобов’язання 10190,7 8995,1

Чистий прибуток (збиток) 16726,9 9818

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1246400 1246400

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачений на викуп
власних акцій в протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 41

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 01267751, місцезнаходження 62489, Харківська обл.,
Харківський р-н, с. Безлюдівка, вул. Нагірна, 60) повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів, які відбудуться 04.04.2017 о 9-30 за адре-
сою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Безлюдівка, вул. Безлю-
дівська, 42, АТ "Харківське кар'єроуправління", актова зала. Реєс-
трація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 9-25 у день та за місцем
проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загаль-
них зборах, складається станом на 24 годину 29.03.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, винесених на голосування):

1. Передача повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Про припинення повноважень Ревізора. 
11. Про обрання Ревізора Товариства.
Інформація за основними показниками фінансово-господарсь-

кої діяльності (тис. грн.)

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (Харківська обл., Харківсь-
кий р-н, с. Безлюдівка, вул. Безлюдівська, 42). Відповідальна особа - Го-
лова правління С.О.Твердохліб. В день проведення зборів ознайомитись
з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса власної
веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного, -
bgs.kh.ua/em/101-01267751.

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

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені,
при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціоне-
рів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Телефон для довідок: 751-32-01; 758-94-10
Голова правління  АТ "Харківське кар'єроуправління" 

С.О. Твердохліб 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "АВIАС ПЛЮС" 

2. Код за ЄДРПОУ: 25010005
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Європейська, будинок

30,офiс 70
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562 356465 0562 356464
5. Електронна поштова адреса: volovaya@nafta.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://aviasplus.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

20 лютого 2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АВIАС
ПЛЮС" (Протокол вiд 20.02.2017р. № 1/2017) було прийнято рiшення про
попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Предмет правочину: 
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ходi його поточ-

ної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятись То-
вариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рi-
шення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочи-
нiв перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме: 

- вiдчуження нерухомого, рухомого та будь-якого iншого майна Това-
риства (внесення до статутного фонду третьої особи або iнший передба-
чений законодавством шлях розпорядження/вiдчуження), яке належить на
правi власностi Товариству - гранична сукупна вартiсть правочинiв не по-
винна перевищувати суму 70 млн.грн (сiмдесят мiльйонiв гривень 00 копiй-
ок).

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтност
:133901,1 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв, до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, (у вiдсот-
ках): 52,2774%. 

На дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у за-
гальних зборах, кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв складає 126 193 (сто
двадцять шiсть тисяч сто дев'яносто три) штуки. Кiлькiсть голосуючих ак-
цiй, вiдносно якої визначається кворум, становить 126 193 (сто двадцять
шiсть тисяч сто дев'яносто три) штуки.

Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прий-
нятому за 100 вiдсоткiв: 

"за"-100% ( 126193 голосiв);
"проти"-0% (нуль голосiв).

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Лисенко Яна Iванiвна 21.02.2017 р.

Найменування показника
період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 39409,2 31219,8
Основні засоби 4680,3 2740,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7213,6 6904,6

Сумарна дебіторська заборгованість 2286,9 2969

Грошові кошти та їх еквіваленти 18700,9 10889,2

Нерозподілений прибуток 27782,3 20866,4

Власний капітал 28996,8 22042,4

Статутний капітал 311,6 311,6

Довгострокові зобов’язання 221,7 182,3

Поточні зобов’язання 10190,7 8995,1

Чистий прибуток (збиток) 16726,9 9818

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1246400 1246400

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачений на викуп
власних акцій в протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 41

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 01267751, місцезнаходження 62489, Харківська обл.,
Харківський р-н, с. Безлюдівка, вул. Нагірна, 60) повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів, які відбудуться 04.04.2017 о 9-30 за адре-
сою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Безлюдівка, вул. Безлю-
дівська, 42, АТ "Харківське кар'єроуправління", актова зала. Реєс-
трація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 9-25 у день та за місцем
проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загаль-
них зборах, складається станом на 24 годину 29.03.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, винесених на голосування):

1. Передача повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Про припинення повноважень Ревізора. 
11. Про обрання Ревізора Товариства.
Інформація за основними показниками фінансово-господарсь-

кої діяльності (тис. грн.)

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (Харківська обл., Харківсь-
кий р-н, с. Безлюдівка, вул. Безлюдівська, 42). Відповідальна особа - Го-
лова правління С.О.Твердохліб. В день проведення зборів ознайомитись
з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса власної
веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного, -
bgs.kh.ua/em/101-01267751.

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

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені,
при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціоне-
рів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Телефон для довідок: 751-32-01; 758-94-10
Голова правління  АТ "Харківське кар'єроуправління" 

С.О. Твердохліб 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "АВIАС ПЛЮС" 

2. Код за ЄДРПОУ: 25010005
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Європейська, будинок

30,офiс 70
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562 356465 0562 356464
5. Електронна поштова адреса: volovaya@nafta.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://aviasplus.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

20 лютого 2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АВIАС
ПЛЮС" (Протокол вiд 20.02.2017р. № 1/2017) було прийнято рiшення про
попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Предмет правочину: 
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ходi його поточ-

ної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятись То-
вариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рi-
шення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочи-
нiв перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме: 

- вiдчуження нерухомого, рухомого та будь-якого iншого майна Това-
риства (внесення до статутного фонду третьої особи або iнший передба-
чений законодавством шлях розпорядження/вiдчуження), яке належить на
правi власностi Товариству - гранична сукупна вартiсть правочинiв не по-
винна перевищувати суму 70 млн.грн (сiмдесят мiльйонiв гривень 00 копiй-
ок).

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтност
:133901,1 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв, до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, (у вiдсот-
ках): 52,2774%. 

На дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у за-
гальних зборах, кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв складає 126 193 (сто
двадцять шiсть тисяч сто дев'яносто три) штуки. Кiлькiсть голосуючих ак-
цiй, вiдносно якої визначається кворум, становить 126 193 (сто двадцять
шiсть тисяч сто дев'яносто три) штуки.

Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прий-
нятому за 100 вiдсоткiв: 

"за"-100% ( 126193 голосiв);
"проти"-0% (нуль голосiв).

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Лисенко Яна Iванiвна 21.02.2017 р.

Найменування показника
період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 39409,2 31219,8
Основні засоби 4680,3 2740,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7213,6 6904,6

Сумарна дебіторська заборгованість 2286,9 2969

Грошові кошти та їх еквіваленти 18700,9 10889,2

Нерозподілений прибуток 27782,3 20866,4

Власний капітал 28996,8 22042,4

Статутний капітал 311,6 311,6

Довгострокові зобов’язання 221,7 182,3

Поточні зобов’язання 10190,7 8995,1

Чистий прибуток (збиток) 16726,9 9818

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1246400 1246400

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачений на викуп
власних акцій в протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 41

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво «троСтянецЬКий м'яСоКомБIнат»
2. Код за ЄДРПОУ: 00443128
3. Місцезнаходження: 76005, мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця Симона 

Петлюри, будинок 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 380342221759 380342221759
5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
II. текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИй М'ЯСОКОМБIНАТ» 
вiд 20.02.2017 (Протокол №15), 20.02.2017р. припинено повноваження 
Директора БIЛАНА НАЗАРА МИРОНОВИЧА у зв'язку iз поданою заявою. 
Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Акцiями Това-
риства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. На посадi Директора перебував з 
10.10.2016 р.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИй М'ЯСОКОМБIНАТ» 
вiд 20.02.2017 (Протокол №15), з 21.02.2017 р. обрано на посаду Директо-
ра Шевчук Олесю Iванiвну, вiдповiдно до поданої заяви, строком на 3  роки. 
Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Акцiями Това-
риства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Останнi 5 рокiв обiймав наступнi 
посади: 21.06.2012 - 23.11.2012 - ТОВ «Управлiння персоналом», iнспектор 
вiддiлу кадрiв; 01.03.2013 - 14.02.2014 року - ТОВ  «Вiрол-Груп», юрискон-
сульт; 22.04.2015 - 03.06.2016 - ДП «Тростянецький спиртзавод», юрискон-
сульт; 08.07.2016 - 15.09.2016 - ПАТ  «Тростянецький м'ясокомбiнат», 
юрисконсульт; 16.09.2016 - по теперiшнiй час - ТОВ «Пустомити м'ясо», 
юрисконсульт (смт. Тростянець).

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

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

директор Бiлан назар миронович, 20.02.2017 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво «маКаронна фаБриКа»

2. Код за ЄДРПОУ: 00376449
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 142
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-50-37 (044) 468-03-32
5. Електронна поштова адреса: jurist@kmf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kmf.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
(протокол №67 вiд 23.02.2017 р.). Припинення повноважень посадової осо-
би виконано на пiдставi заяви про неможливiсть подальшого виконання 
обов'язкiв, наданої посадовою особою. Посадова особа Куценко Алiна 
Юрiївна, яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила повно-

важення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000033%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 3 мiсяцi. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання Головою Наглядової ради прийняте Наглядовою 
радою (протокол №67 вiд 23.02.2017 р.). Обрання посадової особи викона-
но на пiдставi рiшення Наглядової ради. Ляшенко Наталiя Василiвна об-
рана на посаду Голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,000299%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних 
зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  
ТОВ «Аграманта», бухгалтер; ТОВ «Грейнхолд», бухгалтер. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 9 акцiй. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Голова правлiння - президент томiленко валерiй михайлович

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво «маКаронна фаБриКа»; 2. Код за 
ЄДРПОУ: 00376449; 3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 
142; 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-50-37 (044) 468-03-32; 
5. Електронна поштова адреса: jurist@kmf.com.ua; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: kmf.kiev.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про змі-
ну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. текст повідомлення
За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом на 

20.02.2017 р. (дата складання 22.02.2017, дата видачi Емiтенту 
23.02.2017  р.), пакет акцiй фiзичної особи зменшився та становить 0%.

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом на 
20.02.2017 р. (дата складання 22.02.2017, дата видачi Емiтенту 
23.02.2017  р.), пакет акцiй фiзичної особи зменшився та становить 0%.

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом на 
20.02.2017 р. (дата складання 22.02.2017, дата видачi Емiтенту 
23.02.2017  р.), пакет акцiй фiзичної особи зменшився та становить 0%.

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом на 
20.02.2017 р. (дата складання 22.02.2017, дата видачi Емiтенту 23.02.2017  р.), 
пакет акцiй юридичної особи АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИй 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИй ВЕНЧУРНИй КОРПОРАТИВНИй IНВЕСТИЦIйНИй 
ФОНД «ГАРАНТ», код 40752900, збiльшився та склав 2 657 780 акцiй, що 
становить 88,39672%.

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом на 
20.02.2017 р. (дата складання 22.02.2017, дата видачi Емiтенту 
23.02.2017  р.), пакет акцiй юридичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФIКОВАНИй ВЕНЧУРНИй КОРПО-
РАТИВНИй IНВЕСТИЦIйНИй ФОНД «МЕЛОН», код 38196980, залишився 
без змiн та склав 301 270 акцiй, що становить 10,0201%

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

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

Голова правлiння - президент томiленко валерiй михайлович

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Страхова компанiя «Країна»
2. Код за ЄДРПОУ: 20842474
3. Місцезнаходження: 04176, мiсто Київ, Електрикiв
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445904800 0445904801
5. Електронна поштова адреса: Krayina@krayina.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krayina.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Повноваження члена Наглядової ради ПАТ «СК «КРАЇНА» Буглака 

Юрiя Олександровича припинено на пiдставi заяви про припинення своїх 
повноважень. Повноваження члена Наглядової ради припиняються без 
прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння ПАТ «СК «КРАЇНА». 
Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала. Особа 
часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «КРАЇНА» не володiє. Особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, про-
тягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 26.04.2016р. по 
22.02.2017р. Замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) 
нiкого не призначено (обрано) на посаду члена Наглядової ради ПАТ «СК 
«КРАЇНА».

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

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

Голова правлiння  наконечний олександр васильович

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«Страхова КомпанIя «Країна»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №38, 24 лютого 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

42

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ШоСтКинСЬКий хлІБоКомБІнат» повідомляє про 
проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів 3 квітня 
2017  року о 14 год. 40 хв. за адресою: 41100, Україна, Сумська область, 
місто Шостка, вулиця Шевченка, 53 (зал засідань на 2-му поверсі за-
водоуправління). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах від-
будеться 3 квітня 2017 року з 14-00 до 14-30 год. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 28 березня 
2017  року.

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 

2016  рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-

ної комісії за 2016 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2016 рік
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товари-

ства по підсумкам роботи за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Затвер-

дження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру 
їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів з членами Наглядової ради.

10. Затвердження положення «Про наглядову раду приватного акціо-
нерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з 
дати прийняття рішення.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери 
товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 41100, Украї-
на, Сумська область, місто Шостка, вулиця Шевченка, 53, приймальня 
Голови правління у робочі дні з 8 години 00 хвилин до 16 години  

00 хвилин (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення за-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа Го-
лова правління Івченко Олександр Анатолійович. Телефон для дові-
док: (05449) 7-10-10.

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

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 21291 22499
Основні засоби 10723 10339
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4900 7290
Сумарна дебіторська заборгованість 4574 3451
Грошові кошти та їх еквіваленти 149 553
Нерозподілений прибуток 6083 5423
Власний капітал - -
Статутний капітал 471 471
Довгострокові зобов'язання 4971 6075
Поточні зобов'язання 9691 10515
Чистий прибуток (збиток) 660 667
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1882496 1882496
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

9 8

Для участі у річних загальних зборах необхідно представити: акціоне-
рам – документ, що посвідчує особу. Представникам акціонера (акціоне-
рів)  – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином) 
та документ, що посвідчує особу представника.

Голова наглядової ради прат «Шосткинський хлібокомбінат» Ко-
вальов д.м.

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, телефон: Приватне акціонерне товариство «Українсько-
Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський 

університет», 23169003, вул. Козацька, 120/4, м. Київ, 03680,  
(044) 278-2473 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 22.02.2017.  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: kga.mbk.biz.ua.

приватне аКцІонерне товариСтво «УКраїнСЬКо-полЬСЬКий виЩий 
навчалЬний ЗаКлад «централЬно-ЄвропейСЬКий УнІверСитет

Наглядова рада 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «аГро-

промиСлове оБ*Єднання «КраСний чаБан»
повідомляє про проведеннязагальнихзборівакціонерноготовариства.
Загальнізбориакціонерівтовариствавідбудуться 30 березня 2017 року 

о 10.00 за адресою: індекс 75830, вул. Шевченко (леніна), 22, с.преоб-
раженка (червоний чабан), Каланчацького району, херсонськоїоблас-
ті, в офісітовариства.

порядок денний:
1. Звітдирекції про результатифінансово-господарськоїдіяльностіТовар

иства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду
2. ЗвітНаглядової ради про роботу за 2016рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
3. Звітревізорапро роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 

його розгляду та затвердження висновків ревізора за 2016 рік.
4. ЗатвердженнярічногозвітуТовариства за 2016 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
6.Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних диві-

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

7. Про зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдино-
му державному реєстрі в зв’язку зі зміною складу засновників.

результатифінансово-господарськоїдіяльностіакціонерного
товариства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменуванняпоказника Звітнийпері-
од

Попередній
період

Усьогоактивів 10973 11995

Основнізасоби 8126 8484
Довгостроковіфінансовіінвестиції  -  -
Запаси 1789 1530
Сумарнадебіторська
заборгованість

621 647

Грошовікошти та їхніеквіваленти 213 101
Нерозподіленийприбуток  -  -
Власнийкапітал  -  -
Статутнийкапітал 2733 2733
Довгостроковізобов’язання  -  -
Поточнізобов’язання 3449 3698
Чистийприбуток -4235 -3462
Середньорічнакількістьакцій 2733 2733
Кількістьвласнихакцій,викупленихпротягомпе
ріоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викупвласнихакційпротягом
періоду

 -  -

Численністьпрацівниківнакінецьперіоду 
(осіб)

19 23

Реєстраціяучасниківзборіввідбудеться в день проведеннязборів з 09.00 до 
09.45. Для реєстраціїучасниківзборівнеобхідномати : документ,щопосвідчує 
особу, довіреність направо участі в зборах дляпредставниківакціонерів. Озна-
йомитися з письмовимиматеріалами,якібудутьрозглядатися на зборах та на-
датисвоїпропозиціїможна в офісітовариствата на web-сайті:chaban.prat.
uaДовідки за телефонами: 05530 37079, 37043.

наглядова рада
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ», код за ЄДРПОУ 
05502516, місцезнаходження: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Ярослава Мудрого (колишня назва 19 Партз’їзду) 43, (надалі – То-
вариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 30 березня 2017 року 
о 10:00 год. в приміщенні актової зали ПАТ «ШВЕЯ» за адресою: доне-
цька обл., м. Краматорськ, вул. ярослава мудрого (колишня назва 
19 партз’їзду), 43.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде проводитися 30 березня 
2017 р. з 9:00 до 9:45 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації 
акціонери повинні мати паспорт, представники акціонерів – паспорт та до-
віреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів ПАТ «ШВЕЯ», буде складено станом на 24 годину 24 берез-
ня 2017 року за три робочі дні до дня проведення зборів.

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ШВЕЯ».

2. Про зміну типу Товариства.
3. Про зміну найменування Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції.
5. Внесення змін до Положень Товариства: «Положення про загальні 

збори акціонерів Товариства»; «Положення про Наглядову раду Товари-
ства»; «Положення про Правління Товариства»; «Принципи корпоративно-
го управління Товариства» шляхом викладення їх у новій редакції.

6. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ШВЕЯ» за 2016 рік.
7. Затвердження звіту Правління ПАТ «ШВЕЯ» за 2016 рік.
8. Затвердження фінансової звітності ПАТ «ШВЕЯ» за 2016 рік.
9. Затвердження напрямків діяльності ПАТ «ШВЕЯ» на 2017 рік.
10. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «ШВЕЯ» за 2016 рік.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що вчи-

нятимуться ПАТ «ШВЕЯ» протягом року з дня прийняття цього рішення.
Ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів ак-

ціонери можуть за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ярослава 

Мудрого (колишня назва 19 Партз’їзду), 43, ПАТ «ШВЕЯ», ІІ поверх, кабінет 
юрисконсульта, щоденно (крім суботи та неділі), з 8.00 год. до 17.00 год., а 
також в день проведення річних Загальних зборів у місці їх проведення. 
Відповідальна за ознайомлення особа – Голова правління ПАТ «ШВЕЯ» 
Кушнір Є.І.

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

Тел. для довідок: (06264) 1-98-21, 1-16-15.
основні показники фінансово-господарської діяльності пат «Швея» 

(тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 5009 4974
Основні засоби 434 732
Довгострокові фінансові інвестиції 394 394
Запаси 348 380
Сумарна дебіторська заборгованість 3109 2732
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(11583) (10351)

Власний капітал (9922) (8690)
Статутний капітал 435 435
Довгострокові зобов’язання 5565 6736
Поточні зобов’язання 9366 6928
Чистий прибуток (збиток) (1232) (3529)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 43453 43453
Кількість акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Голова правління  Кушнір Є.І 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«Швея»

Приватне акціонерне товариство «Шосткинське хлібоприймальне під-
приємство» повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів 3 квітня 2017 року о 9 год.30 хв. за адресою: 41100, Україна, 
Сумська область, місто Шостка, вулиця Кожедуба, 1 (приймальня ди-
ректора). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 
3 квітня 2017 року з 9-00 до 9-20 год. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах: 28 березня 2017 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2016 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізо-

ра за 2016 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2016 рік
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товари-

ства по підсумкам роботи за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Затвер-

дження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру 
їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів з членами Наглядової ради.

10. Затвердження положень «Про комерцiйну таємницю та конфіден-
ційну iнформацiю Приватного акцiонерного товариства «Шосткинське хлі-
боприймальне пiдприємство» та «Про наглядову раду приватного акціо-
нерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне пiдприємство» в новій 
редакції.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з 
дати прийняття рішення.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери товари-
ства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою: 41100, Україна, Сумська об-

ласть, місто Шостка, вулиця Кожедуба, 1 приймальня Директора у робочі 
дні з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (обідня перерва з 12:00 до 
13:00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Відповідальна особа Директор Рощина Василь Іванович. Телефон для до-
відок: (05449) 2-02-63.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://hpp-shostka.prat.in.ua/
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1428,7 1141,3
Основні засоби 286,3 316,6
Довгострокові фінансові інвестиції 1,5 1,5
Запаси 47,3 29,5
Сумарна дебіторська заборгованість 964,5 758,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 129,1 35,7
Нерозподілений прибуток 208,8 195,1
Власний капітал 1084,3 1070,6
Статутний капітал 275,5 275,5
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 344,4 70,7
Чистий прибуток (збиток) 13,7 131,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1101952  1101952
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)

16 19

Для участі у річних загальних зборах необхідно представити: акціоне-
рам – документ, що посвідчує особу. Представникам акціонера (акціоне-
рів)  – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином) 
та документ, що посвідчує особу представника.

Голова наглядової ради прат «Шосткинське хпп»      Івченко о.а.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ШоСтКинСЬКе хлІБоприймалЬне пІдприЄмСтво»
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до відома акціонерів!
приватне аКцІонерне товариСтво 

«УКраїнСЬКа мІЖБанКІвСЬКа валЮтна БІрЖа» 
(надалі - Товариство), місцезнаходження якого: 04070, місто Київ, вулиця 
Межигірська, будинок 1, повідомляє про проведення чергових Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 27 березня 2017 року об 14:00 годині 

за адресою: місто Київ, вулиця межигірська, будинок 1, II поверх, 
зала засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися 27 березня 
2017 року за адресою їх проведення з 13:00 години до 13:50 години. Для 
участі у чергових Загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що 
посвідчує особу акціонера, а представнику акціонера – довіреність (дору-
чення) на право представляти інтереси акціонера на чергових Загальних 
зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу представника.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Загальних зборах акціонерів - на 24 годину 21 березня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «УМВБ». 
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «УМВБ». 
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акці-
онерів ПрАТ «УМВБ». 4. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про 
результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УМВБ» за 2016 рік. 
5.  Про затвердження звіту Біржової ради ПрАТ  «УМВБ» за 2016 рік. 6. Про 
затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ  «УМВБ» за 2016 рік. 7. Про затвер-
дження річної фінансової звітності ПрАТ «УМВБ» за 2016 рік та порядку по-
криття збитків ПрАТ «УМВБ». 8. Про припинення повноважень Голови та чле-
нів Біржової ради ПрАТ «УМВБ» в зв’язку з закінченням строку повноважень. 9. 
Про обрання нового персонального складу Біржової ради ПрАТ  «УМВБ». 10. 
Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, 
що укладатимуться з Головою та членами Біржової ради ПрАТ «УМВБ», вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання цивільно-правових договорів з Головою та членами Біржової ради 
ПрАТ «УМВБ». 11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної 
комісії ПрАТ «УМВБ» в зв’язку з закінченням строку повноважень. 12. Про об-
рання нового персонального складу Ревізійної комісії ПрАТ  «УМВБ». 13. Про 
затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що 
укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ», вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії 
ПрАТ «УМВБ». 14. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УМВБ» шляхом ви-
кладення його в новій редакції. 15. Про підписання нової редакції Статуту ПрАТ 
«УМВБ» та державну реєстрацію змін до Статуту ПрАТ «УМВБ». 16. Про вне-
сення змін до внутрішніх положень ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення їх в 
новій редакції.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів буде 
здійснюватися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10:00 годи-
ни до 16:00 години за адресою: місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1, 
II поверх, кабінет 205. Посадова особа Товариства, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління 
Лунькова Вікторія Ігорівна. Телефон для довідок: (044) 461-54-26.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го Загальних зборів акціонерів: https://www.uicegroup.com
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 рік (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 118918 122833
Основні засоби 87286 90515
Довгострокові фінансові інвестиції 7479 7479
Запаси 61 77
Сумарна дебіторська заборгованість 21074 20429
Грошові кошти та їх еквіваленти 569 1438
Нерозподілений прибуток (1370) (3562)
Власний капітал 103634 103557
Статутний капітал 36000 36000
Довгострокові зобов'язання 14266 14886
Поточні зобов'язання 872 4255
Чистий прибуток (збиток) (542) 491
Середньорічна кількість акцій (шт.) 360000 360000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 29 27

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліко-
вано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку» № 38 (2543) від 24.02.2017 року.

приватне аКцІонерне товариСтво «чернІ-
ГІвСЬКий цеГелЬний Завод №3» (код ЄДРПОУ 
01296639), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 27 березня 2017 р. о 10.00 за місцезнаходженням то-
вариства: м. чернігів, вул.попова, б.6 в актовому залі адміністратив-
ного приміщення заводу. Реєстрація акціонерів та їх представників 
відбудеться 27.03.2017 з 09.00 до 9.45 за місцем проведення зборів. 

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюллетенів для голо-

сування.
3. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
4. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2016 рік і основні напрямки роботи на 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік.
6. Звіт Ревізора за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за наслідками фінансово-господарської 

діяльності товариства у 2016 році.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 

нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з під-
писання Статуту та забезпечення його реєстрації. Затвердження внутріш-
ніх положень Товариства.

10. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Припинення повноважень Ревізора.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний період (тис. 
грн.)

найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів 11434 11776
Основні засоби 5856 5417
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4161 3982
Сумарна дебіторська заборгованість 212 286
Грошові кошти та їх еквіваленти 5366 5669
Нерозподілений прибуток 8429 8494
Власний капітал 8893 8828
Статутний капітал 319 319
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2606 2883
Чистий прибуток (збиток) 573 1393
Середньорічна кількість акцій (штук) 319200 319200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

--- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

--- --

Чисельність працівників на кінець періоду 128 133
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – 21.03.2017. Для реєстрації необхідно мати документ, що 
посвідчує особу акціонера, для представників акціонерів, крім того, дові-
реність, оформлена згідно чинного законодавства. З документами щодо 
загальних зборів можна ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 12.00 за 
адресою:м.Чернігів, вул. Попова, 6, каб. «Головний інженер». Відповідаль-
ний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Нагля-
дової Ради Діхтярук В.Б. Тел.(0462) 664763. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до порядку денного chernigivtsegla.pat.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні - 
Голова правління Самойленко а.в.

Я, СамоКиШ СерГІй олеКСІйович (паспорт МК 
№279156 від 05.09.1996 р. виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в 
Харківській області, місцезнаходження: 61146, м. Харків, вул. Героїв Праці, 
буд. 28-б,кв. 111), акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХАРКІВСЬКИй ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД» (код за ЄДРПОУ 00481324), 
маю намір придбати прості іменні бездокументарні акції ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИй ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД» 
кількістю 247 419 956 (двісті сорок сім мільйонів чотириста дев’ятнадцять 
тисяч дев’ятсот п’ятдесят шість) шт. загальною номінальною вартістю 61 
854 989,00 грн. (шістдесят один мільйон вісімсот п’ятдесят чотири тисячі 
дев’ятсот вісімдесят дев’ять гривень двадцять п’ять копійок).

На дату цього повідомлення володію такими акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИй ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД»: 
прості іменні, бездокументарні акції кількістю 39 990 000 (тридцять дев’ять 
мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч) шт., загальною номінальною вартістю 
9 997 500,00 (дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто сім тисяч п’ятсот) грн., 
що складає 9,9975% Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИй ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД».

22.02.2017  Самокиш С.о.
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Приватне акціонерне товариство «Шосткинська телекомпанія 
«Телеком-Сервіс» повідомляє про проведення річних (чергових) загаль-
них зборів акціонерів 3 квітня 2017 року о 17 год. 00 хв. за адресою: 
41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Королен-
ка,  33-а (приймальня директора на 4-му поверсі будинку). Реєстра-
ція акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 3 квітня 
2017  року з 16 год.40 хв. до 16 год. 50 хв. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах: 28 березня 2017 року.

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 

2016 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-

зора за 2016 рік.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2016 рік
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Това-

риства по підсумкам роботи за 2016 рік.
6. Прийняття рішення про звільнення Директора.
7. Прийняття рішення про обрання Директора Товариства.
8. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором 

та встановлення розміру його винагороди;
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного 
року з дати прийняття рішення.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери 
товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 41100, Украї-
на, Сумська область, місто Шостка, вулиця Короленка, 33-а, приймаль-
ня Директора у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин 
(обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних збо-
рів  – також у місці їх проведення. Відповідальна особа Директор Кількі-
нова Анна Миколаївна. Телефон для довідок: (05449) 7-07-49.

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

основні показники фінансово-господарської діяльності товари-
ства (тис. грн.)

найменування показника 
період

звіт-
ний попередній

Усього активів 788.2 1074.5
Основні засоби 415.8 439.1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 143.1 160.2
Сумарна дебіторська заборгованість 179.4 386.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 49.9 88.7
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 530.5 666.6
Статутний капітал 1.0 1.0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 257.7 407.9
Чистий прибуток (збиток) -136.1 -0.5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

27 27

Для участі у річних загальних зборах необхідно представити: акціо-
нерам – документ, що посвідчує особу. Представникам акціонера (акціо-
нерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним 
чином) та документ, що посвідчує особу представника.

директор прат «Шт «тКС»  Кількінова а.м.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ШоСтКинСЬКа телеКомпанІя «телеКом-СервІС»

приватне аКцІонерне товариСтво «Кремен-
чУцЬКий Завод технІчноГо вУГлецЮ» (місцезнахо-
дження: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4) повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори): 

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: 39609, 
м.  Кременчук, вул. Свіштовська, 4, актовий зал клубу прат «КЗтв»;

дата та час проведення загальних зборів – 28 березня 2017 року  
о 10 год. 00 хв.;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах – з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. 28 березня 2017 року; 

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 24 год. 22 березня 2017 року. 

проект порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення за-

гальних зборів.
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2017  рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

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

ства за 2016 рік.
8) Про виплату дивідендів.
9) Про схвалення вчинених Товариством правочинів.
10) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 

щодо яких є заінтересованість.
11) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
12) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-

риства.
13) Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14) Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради.

15) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Това-
риства.

16) Обрання Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 252 280 228161
Основні засоби 59 351 47761
Довгострокові фінансові інвестиції 41 41
Запаси 72 208 59306
Сума дебіторської заборгованості 113 515 110610
Грошові кошти та їх еквіваленти 3149 6139
Нерозподілений прибуток 176 646 160656
Власний капітал 199 308 183390
Статутний капітал 1221 1221
Довгострокові зобов’язання 100 100
Поточні зобов’язання 52 872 44671
Чистий прибуток 25 918 - 4461
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 162 810 1162810
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)

523 517

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
акціонери можуть ознайомитися за адресою: 39609, м. Кременчук,  
вул. Свіштовська, 4, каб. №106 з вівторка по четвер з 10-00 до 13-00 год. 
за попереднім записом по тел. /05366/4-11-85. Відповідальна особа за 
ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення 
загальних зборів – перший заступник директора – головний інженер Да-
видовський О. А.

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

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

прат «КЗтв».
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1. ПРАТ AІCE УКРАЇНА 31
2. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 9
3. ПРАТ АВІАС ПЛЮС 39
4. ПРАТ АВІАС ПЛЮС 40
5. ПАТ АВІАЦІйНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАВІА» 6
6. ПАТ АВТОКРАЗ 28
7. ПРАТ АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КРАСНИй ЧАБАН» 42
8. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 26
9. ПАТ АЛЬФА-КАПІТАЛ 19

10. ПАТ АСКОЛЬД 6
11. ПРАТ БЕРТІ 37
12. ПРАТ БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50 3
13. ПРАТ БУДМАРКЕТ 34
14. ПРАТ БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1 16
15. ТОВ БУХАЛЬЯНС 46
16. ПРАТ ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА 37
17. ПАТ ВІННИЦЯЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 35
18. ПРАТ ВІННИЦЯПОСТАЧ 18
19. ПРАТ ГАДЯЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15337 12
20. ПРАТ ГАЛКА 21
21. ГРИГОРОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА 3
22. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИй АГРЕГАТНИй ЗАВОД 39
23. ПАТ ДОЛИНСЬКИй ХЛІБОЗАВОД 2
24. ПРАТ ЕЛЕКТРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 39
25. ПРАТ ЗАПОРІЖШЛЯХБУД 36
26. ПАТ ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ» 26
27. ПАТ КАЛУСЬКИй ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 9
28. ПАТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 22
29. ПРАТ КАХОВСЬКИй АГРОСПЕЦПОСТАЧ 38
30. ПАТ КЕЗНО 24
31. ПРАТ КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 

«УКРМ’ЯСОМОЛТЕХПРОМ»
40

32. ПАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 17
33. ПАТ КИЇВЦУКОР П 4
34. ПАТ КИЇВЦУКОР П 5
35. ПАТ КИЇВЦУКОР П 5
36. ПАТ КОРДОН 32
37. ПРАТ КРЕАТИВ 8
38. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИй ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 45
39. ПРАТ КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО 25
40. АТ ЛЕКХІМ 28
41. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24656 «БОГДАНІВСЬКЕ» 11
42. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 41
43. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 41
44. ПАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА ІМЕНІ В.БОЖЕНКА 32
45. ПАТ МІЖНАРОДНИй ІНВЕСТИЦІйНИй БАНК 5
46. ПАТ МОТОР СІЧ 11

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ «БУхалЬянС»

повІдомлення 
про намір придбати значний пакет акцій 

пат «володимир-волинСЬКий КомБІнат молочних продУКтІв»
(в порядку ст. 64 Закону України «про акціонерні товариства»)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бухальянс» (Ідентифіка-
ційний код 34524285, місцезнаходження: 43000, Волинська область, м. 
Луцьк, вулиця Кременецька, будинок 38,) відповідно до вимог статті 64 За-
кону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про намір придбати 
прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИй КОМБІНАТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ)» 

(44700, Україна, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Луць-
ка, 209, ідентифікаційний код 05500204) у кількості 768 377 (сімсот шістде-
сят вісім тисяч триста сімдесят сім) штук.

За наслідками придбання Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Бухальянс» володітиме значним пакетом акцій ПАТ «ВОЛОДИМИР-
ВОЛИНСЬКИй КОМБІНАТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ», що становитиме 
більше 10% простих іменних акцій ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИй 
КОМБІНАТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ» .

На дату повідомлення Товариство з обмеженою відповідальністю «Бу-
хальянс» та афілійовані з нею особи акціями ПАТ «ВОЛОДИМИР-
ВОЛИНСЬКИй КОМБІНАТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ» не володіють.

директор
С. вишня

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
47. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИй ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ 27
48. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИй ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 7
49. ПРАТ ОДЕСА-АВТО 29
50. ПРАТ ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ 23
51. ПАТ ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД 20
52. ПРАТ ПІРОТЕКС 36
53. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВІННИЦЯГАЗ» 18
54. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 17
55. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 30
56. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИй ДОМОБУДІВЕЛЬНИй КОМБІНАТ 24
57. ПАТ ПРИДНІПРОВСЬКЕ 19
58. ПРАТ ПРОМАВТОІНВЕСТ 20
59. ПРАТ ПРОМБУДПРИЛАД 25
60. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 29
61. ПРАТ РІВНЕДЕРЕВ 31
62. ПРАТ РІТМ 13
63. САМОКИШ СЕРГІй ОЛЕКСІйОВИЧ 44
64. ПАТ САН ІНБЕВ УКРАЇНА 13
65. ПРАТ СІВЕРСЬКЕ 33
66. ПРАТ СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» 22
67. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 595 16
68. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ 14
69. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 41
70. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» 22
71. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 15
72. ПРАТ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ» 33
73. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТО 30
74. ПРАТ ТОВКАЧІВСЬКИй ГЗК 7
75. ПРАТ ТОРГОВИй БУДИНОК БОРОДИНСЬКИй 35
76. ТОВ ТОРГОВИй ДІМ УКРСНАБРЕСУРС 38
77. ТОВ ТОРГОВИй ДІМ УКРСНАБРЕСУРС 39
78. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 36
79. ПАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИй М'ЯСОКОМБІНАТ 41
80. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА 44
81. ПРАТ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИй ВИЩИй НАВЧАЛЬНИй ЗАКЛАД «ЦЕНТРАЛЬНО-

ЄВРОПЕйСЬКИй УНІВЕРСИТЕТ»
42

82. ПАТ УКРГІДРОСПЕЦБУД 23
83. ПРАТ УКРПРОМТЕХСЕРВІС 12
84. ПАТ УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 21
85. ПАТ УНІВЕРСАМ №11 «РАйДУЖНИй» 10
86. ПАТ ФІРМА «БЕВЕРС» 32
87. ПАТ ФОРТУНА-БАНК 15
88. ПРАТ ХАРКІВ-АВТО 29
89. ПАТ ХАРКІВЕЛЕКТРО 38
90. ПАТ ХАРКІВСЬКИй ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД» 15
91. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ 40
92. ПАТ ХЕРСОНГАЗ 14
93. ПРАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО 31
94. ПРАТ ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ 34
95. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИй УНІВЕРМАГ 10
96. ПРАТ ЧЕРНІГІВ-АВТО 30
97. ПАТ ЧЕРНІГІВРАйАГРОПРОМТЕХНІКА 35
98. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИй ЦЕГЕЛЬНИй ЗАВОД №3 44
99. ПАТ ЧИНБАР 22
100. ПРАТ ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГРУПА SU GROUP 5
101. ПАТ ШВЕЯ 43
102. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41 3
103. ПРАТ ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС» 45
104. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИйМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 43
105. ПАТ ШОСТКИНСЬКИй ХЛІБОКОМБІНАТ 42
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17038
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
23.02.2017 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


