
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«09» березня 2017  м. Київ  № 154 

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження окремих 
видів професійної діяль-
ності на фондовому ринку 
ПАТ «ФОРТУНА – БАНК»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
пункту 9 частини другої статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-
ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ 
№ 294760 від 24.02.2015, видану на підставі рішення Ко-

місії від 24.02.2015 № 225; на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльнос-
ті, а саме: депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ № 263439 від 01.10.2013, видану на підставі 
рішення Комісії від 01.10.2013 № 2134 ПУБЛІЧНОМУ АК-
ЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФОРТУНА – БАНК» (код 
за ЄДРПОУ 26254732; місцезнаходження: 04070, м. Київ, 
вулиця Боричів Тік, будинок 35-В), на підставі підпункту 3 
пункту 1 розділу ІV Порядку та згідно з рішенням Прав-
ління Національного банку України від 21.02.2017  
№ 89-рш «Про відкликання банківської ліцензії та лікві-
дацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФОРТУНА – БАНК».

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) та де-
партаменту регулювання депозитарної та клірингової ді-
яльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 154 від 09.03.2017 р. 
Рішення Комісії № 155 від 09.03.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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№48 (2553) 13.03.2017 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«09» березня 2017 р.  м. Київ  №155

Про видачу ліцензії на 
провадження професій-
ної діяльності на фондо-
вому ринку – діяльності з 
управління активами ін-
ституційних інвесторів 
(діяльності з управління 
активами) ТОВ «АЗОВО-
ЧОРНОМОРСЬКА АДМІНІ-
СТРАТИВНА КОМПАНІЯ»

За підсумками розгляду заяви та документів (вх. Комі-
сії № 13725 від 30.12.2016_р.), поданих ТОВАРИСТВОМ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО-
ЧОРНОМОРСЬКА АДМІНІСТРАТИВНА КОМПАНІЯ» до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
на видачу ліцензії на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку відповідно до Ліцензійних 
умов провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами), затверджених рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 
2013 року №_1281, зареєстрованих в Міністерстві юсти-

ції України від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (зі 
змінами), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Видати ліцензію на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА АДМІНІСТРА-
ТИВНА КОМПАНІЯ» (61002, місто Харків, вулиця 
Сумська, будинок 96, ідентифікаційний код юридичної 
особи 40578993).

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симонен-
ко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензій-
ного реєстру професійних учасників ринку цінних 
паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 09 березня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо анулювання ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на 
фондовому ринку ПАТ «ФОРТУНА–БАНК» (брокерська діяльність, депозитарна діяльність 
депозитарної установи)

прийнято рішення

2. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління актива-
ми) ТОВ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА АДМІНІСТРАТИВНА КОМПАНІЯ»

прийнято рішення

3. Щодо звіту пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого 
виду закритого типу «АВІЛА ГРУП» ТОВ «Компанія з управління активами 
«Актив»

прийнято рішення

4. Щодо звіту інтервального кваліфікаційного пайового інвестиційного фонду «Фонд 
доступного житла» ТОВ «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий 
сервіс»

прийнято рішення

5. Щодо погодження набуття істотної участі Чумаком С. С. у професійному учаснику 
фондового ринку ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято рішення

6. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонер-
ного товариства «Державний експортно-імпортний банк України»

прийнято рішення

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

ра фондового ринку, що відбулося 10 березня 2017 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

7. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»

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

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 11 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змі-
нами, та відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань у формі витягу від 02.03.2017 
№1002269497 щодо внесення 21.11.2016 запису про су-
дове рішення про визнання юридичної особи банкрутом і 
відкриття ліквідаційної процедури, за рішенням Господар-
ського суду Чернігівської області, 14.11.2016, 927/1001/16 
та інформації, наданої ліквідатором ПрАТ «Головний ін-
ститут проектування заводів сільськогосподарського 
та продовольчого машинобудування» Гламазди С.М. 
листом від 28.02.2017 №2 ( вх. від 28.02.2017 №5891), зу-
пинено обіг акцій ПрАТ «Головний інститут проектування 
заводів сільськогосподарського та продовольчого маши-
нобудування», код за ЄДРПОУ: 00239089 – розпоря-
дження №67-КФ-З від 09 березня 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: 

«13» березня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 
року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до доку-
ментів, отриманих від ТОВ «СК-АГРО», код за ЄДРПОУ: 
33976979, вул. Першотравнева, 1, с. Суха Грунь, Липово-
долинський район, Сумська область, 42506, на скасуван-
ня реєстрації випуску облігацій серії В у зв’язку з погашен-
ням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «СК-АГРО» серії В. Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку облігацій ТОВ «СК-АГРО» серії В від 22.01.2013 
№7/2/2013, видане 25.02.2013 Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 29-КФ-С-О від 09 березня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-

них фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних 
фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від ТОВ «САВ-
СЕРВІС», код за ЄДРПОУ: 19129707, вул. Миколи Краснова, 
27, м. Київ, 03115, на скасування реєстрації випуску обліга-
цій у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «САВСЕРВІС». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ТОВ «САВСЕРВІС» від 24.01.2003 
№09/2/03, видане Державною комісією з цінних паперів  
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№30-КФ-С-О від 09 березня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№171/24949 (зі змінами), та відповідно до документів отри-
маних від ТОВ «ДЦ Україна», 04655, м. Київ, Московський 
проспект,28-А, ідентифікаційний код юридичної особи 
32424255, на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій ТОВ «ДЦ Україна». Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ТОВ «ДЦ Україна» від 17 червня 2016 
року №69/2/2016-з, видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня №31-КФ-С-О від 09 березня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщен-
ня, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного ін-
вестування, затвердженого рішенням Комісії від 
30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії 
№ 156 від 09.03.2017, звіту про досягнення мінімального 
обсягу активів Пайового венчурного інвестиційного фон-
ду недиверсифікованого виду закритого типу «АВІЛА 
ГРУП» (код ЄДРІСІ - 23300442) та додаткових докумен-
тів, наданих ТОВ «Компанія з управління активами «Ак-
тив» (ІКЮО - 19334672), визнано Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд недиверсифікованого виду за-
критого типу «АВІЛА ГРУП» ТОВ «Компанія з управ-
ління активами «Актив» таким, що відповідає вимогам 
щодо мінімального обсягу активів пайового фонду – роз-
порядження № 0326-СІ від 10 березня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту спільного інвестування та регулювання 
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діяльності інституційних інвесторів, відповідно до пункту 5 
розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та ви-
купу цінних паперів інституту спільного інвестування, за-
твердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 №1338, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за 
№1475/24007, рішення Комісії № 157 від 09.03.2017, звіту 
про досягнення мінімального обсягу активів Інтервального 
кваліфікаційного пайового інвестиційного фонду «Фонд до-
ступного житла» (код ЄДРІСІ - 22500335) та додаткових до-
кументів, наданих ТОВ «Компанія з управління активами 
«Комплексний фінансовий сервіс» (ІКЮО - 35394082), ви-
знано Інтервальний кваліфікаційний пайовий інвести-
ційний фонд «Фонд доступного житла» ТОВ «Компанія 
з управління активами «Комплексний фінансовий сер-
віс» таким, що не відповідає вимогам щодо мінімального 
обсягу активів пайового фонду. Визнано випуск інвестицій-
них сертифікатів ТОВ «Компанія з управління активами 
«Комплексний фінансовий сервіс» (Інтервальний кваліфі-
каційний пайовий інвестиційний фонд «Фонд доступного 
житла») на загальну суму 4 000 000 гривень, номінальною 
вартістю 1 000 гривень, бездокументарної форми існуван-
ня, зареєстрований Комісією, свідоцтво №001023 від 
22.08.2016, таким, що не відбувся. ТОВ «Компанія з управ-
ління активами «Комплексний фінансовий сервіс» у поряд-
ку, встановленому законодавством України, здійснити за-
ходи щодо скасування реєстрації проспекту емісії, випуску 
інвестиційних сертифікатів фонду та вилучення інтерваль-
ного кваліфікаційного пайового інвестиційного фонду 
«Фонд доступного житла» ТОВ «Компанія з управління ак-
тивами «Комплексний фінансовий сервіс» з Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування – розпо-
рядження № 0327-СІ від 10 березня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (із змінами), відповідно до документів, 
наданих головою комісії з припинення ПрАТ «Візус», 
код за ЄДРПОУ: 14241032, 14017, м. Чернігів, вул. Що-
рса, б.20, на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, ска-
совано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Візус». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Візус» від  
29 жовтня 1998 року №185/24/1/98, видане 01.06.2012р. 
Центральним територіальним департаментом Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №109-КФ-С-А від  
10 березня 2017 року.

10.03.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

Інформація про роботу
Західного територіального управління НКЦПФР 

з 03 січня по 28 лютого 2017 року
У період з 03 січня по 28 лютого 2017 року спеціаліста-

ми Західного територіального управління порушено 
18  справ про правопорушення на ринку цінних паперів, 
проаналізовано 72 нерегулярні (особливі) інформації, 
здійснено 3 нагляди за реєстрацією акціонерів, які при-
були для участі у загальних зборах акціонерів, складено 
18 актів про правопорушення на ринку цінних паперів.

У звітному періоді, уповноваженою особою Комісії – 
начальником Західного територіального управління, роз-
глянуто 18 справ про правопорушення на ринку цінних 
паперів, в результаті яких винесено 1 розпорядження 
про усунення порушень законодавства на ринку цінних 
паперів та постанови про накладення штрафних санкцій, 
а саме:

- за не розміщення у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії у встановлений законодавством строк 
нерегулярної (особливої) інформації емітента: ПрАТ  «Бо-
риславський завод «Спецлісмаш»- у розмірі 170 грн.

- за не опублікування в офіційному друкованому ви-
данні у встановлений строк нерегулярної особливої ін-
формації : ПрАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш» - 
у розмірі 170 грн. ;

- за не подання до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку у встановлений законодавством строк 
нерегулярної (особливої) інформації емітента: ПрАТ «Бо-
риславський завод «Спецлісмаш» - у розмірі 170 грн.;

- за розміщення у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії нерегулярної (особливої) інформації у 
неповному обсязі: ПАТ «Борщівський сирзавод» - у роз-
мірі 170 грн.;

- за опублікування в офіційному друкованому виданні 
Комісії нерегулярної (особливої) інформації емітента у 
неповному обсязі: ПАТ «Борщівський сирзавод» - у роз-
мірі 170 грн.;

- за подання до Комісії нерегулярної (особливої) ін-
формації емітента у неповному обсязі: ПАТ «Борщів-
ський сирзавод» - у розмірі 170 грн.;

- за не подання у визначений законодавством термін 
документи для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій у зв’язку зі зміною його найменування емітента цін-
них паперів: ПрАТ «Львівське акціонерне товариство 
імені Лесі Українки»- у розмірі 170 грн.

Крім того, винесено попередження за порушення 
законо давства про цінні папери та нормативних ак-
тів Комісії щодо: ПрАТ «Хустський кар’єр», ПрАТ «Бо-
риславський завод «Спецлісмаш», ПАТ «Борщів-
ський сирзавод», ПрАТ «Львівське акціонерне 
товариство імені Лесі Українки», ПАТ «Електро». 

У звітному періоді спеціалістами територіального 
управління проаналізовано 11 пакетів документів наданих 
емітентами для заміни свідоцтв про реєстрацію випуску 
цінних паперів у зв’язку із зміною найменування товари-
ства та забезпеченням існування іменних цінних паперів у 
бездокументарній формі. Видано 11 свідоцтва про реє-
страцію випуску акцій:ПрАТ «Тернопільський комбінат по 
виробництву шляхово-будівельних матеріалів»,  
ПрАТ «Львівське АТ ім. Л.Українки», ПрАТ «Мукачівський 
завод залізобетонних виробів та конструкцій», ПрАТ «Во-
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лодимир – Волинське підприємство «Родючість», ВАТ 
«Новосільський ремонтно – механічний завод», ПрАТ «Го-
тель «Поділля», ПрАТ «Алтек», ПрАТ «Бориславський за-
вод «Спецлісмаш», ПрАТ «Волинь Авто», ПрАТ «Хуст-
ський кар’єр», ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО -ДІМ».

У продовж січня - лютого 2017 року представники За-
хідного територіального управління Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку приймали участь у 
п’яти судових засіданнях:

- 12 січня 2017 року у Львівському апеляційному гос-
подарському суді у справі за позовом Фонду державного 
майна України до ВАТ «Тернопільобленерго» про визна-
ння втраченою систему реєстру власників іменних цін-
них паперів ВАТ «Тернопільобленерго» та зобов’язання 
ВАТ «Тернопільобленерго» здійснити дії щодо віднов-
лення реєстру власників іменних цінних паперів. У позові 
ФДМУ відмовлено;

- 12 січня 2017 року у Тернопільському окружному ад-
міністративному суді у справі за позовом позовом 
НКЦПФР до ПАТ «Компанія з управління активами «Пла-
тинум Капітал» по стягнення до Державного бюджету 
України штрафу згідно постанови про накладення санк-
ції за правопорушення на ринку цінних паперів  
№278-ЦА-УП-КУА. Позов НКЦПФР задоволено;

- 23 січня 2017 року у Львівському окружному адміністра-
тивному суді у справі за позовом громадянина Микитюк В.В. 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
Щодо визнання протиправним та скасування розпоряджен-

ня Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 30 листопада 2016 року №0318-СІ про визнання пайово-
го венчурного інвестиційного фонду не диверсифікованого 
виду закритого типу «Інвест Гал Буд» ТОВ КУА «Актив» та-
ким, що не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу 
актив інститутів спільного інвестування;

- 23 січня 2017 року у Господарському суді Тернопіль-
ської області у справі за позовом Фонду державного май-
на України до ТОВ «Український енергетичний реєстр» 
Про зобов’язання ТОВ «Український енергетичний ре-
єстр» на вчинення дій щодо передачі депозитарній уста-
нові системи реєстру власників іменних цінних паперів 
ВАТ «Тернопільобленерго»;

- 08 лютого 2017 року у Господарському суді Тернопіль-
ської області у справі за позовом Фонду державного майна 
України до ТОВ «Український енергетичний реєстр» Про 
зобов’язання ТОВ «Український енергетичний реєстр» на 
вчинення дій щодо передачі депозитарній установі системи 
реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Тернопільо-
бленерго». Винесено ухвалу про передачу справи за терито-
ріальною підсудністю – до Господарського суду міста Києва.

За вказаний період спеціалістами територіального 
управління розглянуто 4 письмових та одну усну скаргу 
акціонерів на дії емітентів цінних паперів та розглянуто 
одне усне звернення , на дано письмову відповідь на де-
путатський запит, 20 письмових відповідей органам ви-
конавчої влади, арбітражним керуючим та юридичним 
особам.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Закрите акціонерне товариство «РУР ГРУП С.А.», ідентифікаційний код 

24714833, місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, повідом-
ляє, що 14 квітня 2017 року о 16.00 годині за адресою: м. Київ, вул. 
Червоноармійська, 92, каб. № 1 відбудуться річні загальні збори акціоне-
рів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 
14 квітня 2017 року з 15.00 до 15.50 год. за вказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 10.04.2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту і висновків Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 

2016 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

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

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких пра-
вочинів.

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства (м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, каб. 

№ 1) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 9.00 до 
13.00 та 14.00 до 18.00) та в доступному місці. Посадовою особою то-
вариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, є головний бухгалтер Шманай О.В. Інформація з проекта-
ми рішень щодо питань включених до порядку денного розміщена на 
сайті: http://rurgroup.org.ua/

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвід-
чує особу (паспорт) та належним чином оформлену довіреність (дору-
чення).

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)* 

Найменування показника 
період 

звітний 
(2016р.)

попередній 
(2015р.)

Усього активів 110015 138352
Основні засоби 26925 29169
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 14303 25393
Сумарна дебіторська заборгованість 60367 66116
Грошові кошти та їх еквіваленти 1853 11612
Нерозподілений прибуток -44104 -20951
Власний капітал -38877 -15506
Статутний капітал 1583 1583
Довгострокові зобов'язання 4507 4507
Поточні зобов'язання 144332 149232
Чистий прибуток (збиток) -23153 -24061
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1583000 1583000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

323 326

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РУР ГРУП С.А.»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №48, 13 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

(код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Горького 7-В)
Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 

14.04.2017, місце проведення річних загальних зборів: 01014, м. Київ, 
вул. Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх. Початок зборів: об 11:00.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.45 за міс-
цем проведення Зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні 
мати при собі паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, для уповно-
важених осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіре-
ність, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах – 10 квітня 2017р.

Проект порядку денного:
1. Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для 

голосування, в тому числі кумулятивного голосування.
2. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її по-

вноважень та обрання персонального складу.
3. Звіт Голови Правління Товариства за підсумками роботи за 2016 рік 

та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства за 2016 рік.

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

5. Звіт Ревізора за підсумками роботи за 2016 рік. Затвердження звіту і 
висновків Ревізора за підсумками роботи за 2016 рік.

6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного зві-
ту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річ-
ної звітності за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів за 2016 
рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2016 рік.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-
ства.

9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
можуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Голо-
вою та членами Наглядової ради

10. Обрання Ревізора.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом 2017 р.
12. Про зміну місцезнаходження Товариства.
13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шля-

хом затвердження його нової редакції.
14. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Това-

риства в новій редакції та внесення відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

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

2016р. 2015р.
1 2 3
Усього активів 975,2 975,2
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 963,5 963,5
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 11,7 11,7
Грошові кошти та їхні еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -260,8 -208,3
Власний капітал 701,7 754,2
Статутний капітал 962,5 962,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 273,5 -
Чистий прибуток (збиток) -52,5 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 2

Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів – зверта-
тись за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх. По-
садова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Заступник Голови правління Товариства Бурлаченко Сергій Ми-
колайович. Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів 
акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, 
за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх.

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://mek.in.ua. 

Голова правління  Дубовой О.Ф.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIйНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 

33690928, місцезнаходження 03033 м. Київ вул. Саксаганського, буд. 41)
Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 

14.04.2017, місце проведення річних загальних зборів: 01014, м. Київ, 
вул. Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх. Початок зборів: об 15:00.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45 за міс-
цем проведення Зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні 
мати при собі паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, для уповно-
важених осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіре-
ність, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах – 10 квітня 2017р.

Проект порядку денного:
1. Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для 

голосування, в тому числі кумулятивного голосування.
2. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її по-

вноважень та обрання персонального складу.
3. Звіт Президента Товариства за підсумками роботи за 2016 рік та 

основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Президента Товариства за 2016 рік.

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

5. Звіт Ревізора за підсумками роботи за 2016 рік. Затвердження звіту і 
висновків Ревізора за підсумками роботи за 2016 рік.

6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного зві-
ту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річ-
ної звітності за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів за 2016 
рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2016 рік.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-
ства.

9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
можуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Голо-
вою та членами Наглядової ради

10. Обрання Ревізора.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом 2017 р.
12. Про зміну місцезнаходження Товариства.
13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шля-

хом затвердження його нової редакції.
14. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Това-

риства в новій редакції та внесення відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

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

Найменування показника Період 
2016р. 2015р.

1 2 3
Усього активів 66432,3 67861,0
Основні засоби 5,2 0,8
Довгострокові фінансові інвестиції 56324,5 57614,5
Запаси 1,0 1,0
Сумарна дебіторська заборгованість 10039,1 9935,6
Грошові кошти та їхні еквіваленти 0,0 0,0
Нерозподілений прибуток -82389,1 -82461,7
Власний капітал 23265,4 23192,8
Статутний капітал 105639,2 105639,2
Довгострокові зобов’язання 679,4 679,4
Поточні зобов’язання 42487,5 43951,8
Чистий прибуток (збиток) 72,6 429,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26423,0 26423,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 3

Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів – звер-
татись за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх. 
посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами Президент Товариства Воробйов Яків Анатолійович. 
Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціоне-
рів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за 
адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх.

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА», на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://mig.in.ua. 

Президент  Воробйов Я.А.
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Рада директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПДТ УКРАїНА» або надалi – «Товариство», код ЄДРПУО 
30994665, місцезнаходження: блок A, корпус 1, вул. Героїв УПА 72, м. Львiв, 
79015 повідомляє про скликання Чергових Загальних Зборів Акціонерів  
ПрАТ «ПДТ Україна» на 18.04.2017 року о 16-00 год за адресою: кімната 01 
(04 поверх), блок A, корпус 1, вул. Героїв УПА 72, м. Львiв, 79015, Україна.

Реєстрацiя акцiонерiв i/або їх представникiв вiдбудеться 18.04.2017 р. 
з 15.00 до 16.00 год. за мiсцем проведення Загальних зборiв акціонерів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів -надалі «Загальні збори» станом на 24 годину 
12 квітня 2017 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів:
1.1. Обрання голови, секретаря й лічильної комісії Загальних зборів та 

затвердження їх складу.
1.2. Затвердження форми голосування та засвідчення бюлетенів для 

голосування на Загальних зборах.
2. Розгляд звіту Ради директорів та Голови ради директорів Товариства 

за 2016 р.
3. Розгляд звіту і (або) іншого документу незалежного аудитора.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
5. Про порядок розподілу прибутку та виплату дивідендів за 2016 р.
6. Затвердження і (або) попереднє схвалення значних правочинів, які 

вчинені і (або) будуть вчинені від імені Товариства – Головою ради дирек-
торів Товариства.

7. Затвердження (схвалення) правочину (правочинів) щодо якого (яких) є 
заінтересованість в порядку, встановленому для прийняття рішення про на-
дання згоди на його (їх) вчинення Головою ради директорів Товариства. 

З документами, пов'язаними з порядком денним, акціонери можуть озна-
йомитись особисто за адресою: кімната 01 (04 поверх), блок A, корпус 1, вул. 
Героїв УПА 72, м. Львiв, Україна, в робочі дні з 9.00 до 18 год. до початку про-
ведення Загальних зборів. Посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Фінансовий директор, бухгалтер.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  – www.pratpdt.net.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника
період

звітний
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 5551.3 4713.8
Основні засоби (залишкова вартість) 198.5 418.8
Довгострокові фінансові інвестиції 0.0 0.0
Запаси 0.0 0.0
Сумарна дебіторська заборгованість 1914.5 1297.2
Грошові кошти та їх еквіваленти 2814.9 2448.6
Нерозподілений прибуток 4558.1 3707.4
Власний капітал 5483.1 4632.4
Статутний капітал 925.0 925.0
Довгострокові зобов'язання 0.0 0.0
Поточні зобов'язання 68.2 53.1
Чистий прибуток (збиток) 850.7 1113.5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

0.0 0.0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

0.0 0.0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8
Довiдки за телефоном: (032) 239-37-47.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00131819
3. Місцезнаходження: 36022 Полтава Старий Поділ, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 516-359 (0532) 516-259
5. Електронна поштова адреса: kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.poe.pl.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 відсотків 
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення 
1).Власник акцій емітента ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (WADLESS 

HOLDINGS LIMITED, Кіпр), реєстраційний номер НЕ 118080, місцезнахо-
дження: вул. Джіанну Кранідіоті,10 Найс Дей Хауз, 4-й поверх, кв./офіс 401, 
NICOSIA, 1065, який мав пакет акцій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у кіль-
кості 22095000 штук, що складало 9,9995% статутного капіталу емітента (в 
загальній кількості акцій) та 10,0716% у загальній кількості голосуючих ак-
цій, за отриманою довідкою від депозитарної установи ТОВ «Інтер-Сервіс-
Реєстр» 06.03.2017 року являється власником акцій у кількості 22124000 
штук , що складає 10,012671% статутного капіталу емітента (в загальній 
кількості акцій) та 10,084775% у загальній кількості голосуючих акцій.

Дані про дату обліку акціонера відсутні.
III. Підпис 

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

2.Голова Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Засіменко Євген 
Юрійович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "БАНК 
АЛЬЯНС" 

2. Код за ЄДРПОУ 14360506
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, пр-т Московський, 

буд. 8, корп. 16-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 224-66-70 426-67-89

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

www.alliancebank.org.ua

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

II. Текст повідомлення
Відповідно до рішення Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»  

07 березня 2017 року (протокол №17 засідання Спостережної ради  
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» від 07.03.2017 р.) начальника управлiння 
фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» Локощенко Катерину Во-
лодимирівну з 09 березня 2017 року призначено членом Правлiння  
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Пiдставою такого рiшення та обґрунтуванням змiн 
у персональному складі посадових осіб є: призначення Локощенко К.В. 
вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу. 
Строк призначення посадової особи не визначений.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) 
рокiв:

- Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАНК «ТАВРИКА» з 09.06.2011 по 08.04.2013;

- Заступник начальника управлiння лiквiдацiйних процедур ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ТАВРИКА» з 08.04.2013 по 
17.12.2013;

- Начальник управлiння завершення лiквiдацiйних операцiй ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ТАВРИКА» з 17.12.2013 по 
24.03.2014;

- Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФIНАНС БАНК» з 08.04.2014 по 02.02.2015;

- Начальник управлiння фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНС БАНК» з 02.02.2015 по 27.01.2016;

- Заступник начальника управлiння фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНС БАНК» з 27.01.2016 по 22.03.2016;

- Заступник начальника управлiння комплаєнс-контролю та фiнансового 
монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНС БАНК» з 
22.03.2016 по 25.07.2016;

- Начальник управлiння фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦI-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРI БАНК» з 27.07.2016 по 10.02.2017;

- Начальник управлiння фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦI-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» з 14.02.2017 до поточного часу.

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

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

В.о. Голови Правлiння  Фролова Юлiя Миколаївна
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Шановний акціонере !
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВ-

ТУРИСТ», код ЄДРПОУ 02594021, місцезнаходження: Україна, 79057,  
м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, повідомляє про скликання річних За-
гальних зборів, що відбудуться 13квітня 2017 року за адресою: м. Львів, 
вул. Коновальця, буд. 103, 2-й поверх, кабінет Голови Правління.

Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11год. 45 хв.
Початок зборів о 12 год. 00 хв.

Проект порядку денного:
1.Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВ-

ТУРИСТ». 
2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВТУ-

РИСТ».
3.Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів 

ПрАТ  «ЛЬВІВТУРИСТ». 
4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 2016 рік.
5. Про порядок розподілу чистого прибутку і збитків ПрАТ «ЛЬВІВТУ-

РИСТ» за фінансовими результатами 2016 року, затвердження строку, по-
рядку виплати дивідендів.

6. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».
7. Про звіт Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ». 
8. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».
9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-

сового плану «ЛЬВІВТУРИСТ» на 2017 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ 

«ЛЬВІВТУРИСТ».
11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».
12. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ», визначення розміру 
їх винагороди. 

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ 
«ЛЬВІВТУРИСТ».

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».
15. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ», визначення розміру 
їх винагороди.

16. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову 
раду, Ревізійну комісію та Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах, складається станом на 07 квітня 2017 року.

Для участі у Загальних зборах представникам акціонера при собі необхідно 
мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, можна ознайомитися за адресою: Україна, м. Львів, вул. Коновальця, буд. 
103, 2-й поверх, кабінет Голови Правління, в робочі дні з понеділка по п’ятницю 
з 10.00 по 16.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день прове-
дення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами 
можна особисто в місці проведення Загальних зборів до їх початку. Відпові-
дальним за ознайомлення акціонерів з документами є Горбач Надія Йосифів-
на, Голова Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ», тел. (032) 237-06-27.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформле-
не згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  - http://www.lvivturist.nr-avers.com.ua/

Телефон для довідок: (032) 237-06-27.
Наглядова рада ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ»

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

Найменування показника Період 
звітний попередній

Усього активів 11860 11998
Основні засоби 10891 11008
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 45 43
Сумарна дебіторська заборгованість 121 236
Грошові кошти та їх еквіваленти 149 43
Нерозподілений прибуток 153 -301
Власний капітал 1798 1342
Статутний капітал 9856 9856
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 206 800
Чистий прибуток (збиток) 479 33
Середньорічна кількість акцій (шт.) 197122 197122
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 32 35

До відома акціонерів 

ПРАТ «КОМПАНІЯ ЕНЗИМ»!
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Компанія Ен-

зим» (ідентифікаційний код юридичної особи 00383320, місцезнаходжен-
ня: 79014, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Личаківська, 232), 
надалі – Товариство, повідомляє про скликання чергових загальних збо-
рів акціонерів Товариства. Збори відбудуться «20» квітня 2017 року за 
адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (адміністративний корпус, 
2-й поверх, актовий зал).

Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їхніх представни-
ків буде проводитися з 09.00 до 09.45 год., за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акці-
онерів, складається станом на 24.00 год. «13» квітня 2017 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного, у робочі дні з 10.00 
до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 до 13.30 год.), а також у день зборів, 
за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (будівля адміністративного 
корпусу, 2-й поверх, кабінет юридичної служби). Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор (з правових 
питань) Мужило О.С. Телефон для довідок: (032) 2989123.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціоне-

рів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних 
напрямів діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 
2016 рік.

6. Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності 
(звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2016 рік.

7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про надання повнова-

жень на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства. Про дер-
жавну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 

9. Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, 
положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про надання повно-
важень на підписання нової редакції положення про Наглядову раду Това-
риства, положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах здійсню-
ється на підставі наступних документів: для фізичних осіб – документ, що 
посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і 
юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, 
оформлена згідно з вимогами чинного законодавства України.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства http://www.
enzym.lviv.ua.
Oсновні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ  «Ком-

панія Ензим» (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

звітний 
(2016)

Попере-
дній

(2015) 
Усього активів  478 633  390 724 
Основні засоби  154 314  97 320
Довгострокові фінансові інвестиції  75 995  75 995
Запаси  78 713  87 426
Сумарна дебіторська заборгованість  102 602  95 204
Грошові кошти та їх еквіваленти  45 377  5 896
Нерозподілений прибуток  348 868  238 278
Власний капітал  357 957  247 367
Статутний капітал (рядок 1400)  1 273  1 273
Довгострокові зобов'язання  40 629  27 943
Поточні зобов'язання  80 047  115 414 
Чистий прибуток (збиток)  110 639  91 863 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  368 893  368 893
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) 

 339  347

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Ензим»
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Затверджено рішенням Наглядової Ради Товариства 
Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА»

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРА-
НОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА» (далі – Товариство), код 01349495, місцез-
находження та юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. 
Щолківська, 1, повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА» 
відбудуться 14 квітня 2017 року о 14:00 год. за адресою: 07400, Київська 
обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 1, адміністративно-господарчий 
корпус № 1, 3-й поверх, кім. № 1, приймальня.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, складено станом 02 березня 2017 
року. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 
в день проведення зборів з 13:00 до 13:45 год. за місцем проведення за-
гальних зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних збо-
рах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 10 квітня 
2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань): 
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту загальних зборів.
5. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товари-

ства за 2016 рік. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради 

Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2016 рік (річного звіту та балансу).
10. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 

за 2016 рік.
11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення 

про зміну найменування Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-

дення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.
13. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду То-

вариства, шляхом викладення його у новій редакції та надання повнова-
жень на його підписання.

14. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію 
Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та надання повно-
важень на його підписання.

15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради То-
вариства.

16. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
17. Про укладання Договорів про надання послуг з Головою та членами 

Наглядової Ради Товариства. 

18. Про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії То-
вариства.

19. Про обрання Голови ревізійної комісії Товариства (ревізора).
20. Про укладення Договору про надання послуг з Головою ревізійної 

комісії Товариства (ревізором).
21. Про затвердження додаткового договору до договору про відкриття та 

обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій та уповноваження 
Голови правління Товариства на його підписання від імені Товариства та 
здійснити інші дії, пов’язані з укладенням та виконанням цього договору.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 10945 11971
Основні засоби 8026 8599
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 1702 2116
Сумарна дебіторська заборгованість 1051 996
Грошові кошти та їх еквіваленти 115 260
Нерозподілений прибуток -1005 -1030
Власний капітал 9108 9083
Статутний капітал 6210 6210
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1837 2888
Чистий прибуток (збиток) 25 896
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56450 56450
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

Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Товариства не-
обхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на 
право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства у Голови Правління Товариства Татаріна 
Андрія Євгеновича – особа відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щол-
ківська, 1, адміністративно-господарчий корпус № 1, 3-й поверх, кім. №1, 
приймальня, у робочі дні тижня, а також в день проведення зборів за місцем 
їх проведення. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ 
акціонера, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
strilakbf.com.ua. Повідомлення розміщене у стрічці новин 08.03.2017 р.

Довідки за телефоном: (044) 594-68-04
Наглядова рада ПАТ «Кранобудівна фірма «Стріла»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГІ-
ВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИй КОНСОРЦІУМ «ЮНІКОМ» пові-
домляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2017 року.

Місцезнаходження товариства: Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, 
с.  Іркліїв, вул. Прикордонна, 3, (актова зала). Реєстрація акціонерів: 14 
квітня 2017 року з 11год. 00хв. до 11 год. 45 хв.  Початок зборів: 14 квітня 
2017  року о 12 год. 00 хв.  Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2017 року

Порядок денний: 1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секре-
таря зборів. Затвердження регламенту зборів. 2. Звіт директора про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та ви-
значення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 3. Звіт 
Наглядової Ради про роботу в 2016році. 4. Звіт ревізора. Затвердження 
річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016 року. 5. Порядок 
розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016рік.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення правочинів.

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 3193 2971
Основні засоби 117 173
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1486 1660
Сумарна дебіторська заборгованість 1256 868
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток -2211 -2357

Власний капітал -1918 -2064
Статутний капітал 293 293
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 5111 5035
Чистий прибуток (збиток) 146,5 95,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1171160 1171160
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 44 45
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 

представника акціонера, крім паспорта, доручення на право участі в за-
гальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
em00908805.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання 
загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов’язаними 
з порядком денним зборів за адресою: Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, 
с. Іркліїв, вул. Прикордонна, 3, (приймальня ПрАТ «ТПК «ЮНІКОМ»), в робочі 
дні з 08 год. 00хв. до 14 год. 00хв. Відповідальна особа за ознайомлення та по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Тимчасово виконуючий 
обов’язки директора Ткаченко Володимир Васильович. Також за цією адресою 
акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо 
порядку денного зборів не пізніше як за 20 днів до зазначеної вище дати скли-
кання зборів.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 02154, м. Київ, Дніпровський район, Русанівський бульвар, буд. 7.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ» повідомляє 

Вас, що 25 квітня 2017 року о 13:00 годині за адресою: Україна, м.  Київ, 
Русанівський бульвар, 7, к.10 (за місцезнаходженням ПрАТ «Сі-Ес-Ті ІН-
ВЕСТ»), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 25 квітня 2017 року з 12:30 год. до 13:00 год. за адресою: Укра-
їна, м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.10 (за місцезнаходженням ПрАТ «Сі-
Ес-Ті ІНВЕСТ»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 год. 19.04.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 22 квітня 2017 
року (включно) з 10:00 год. до 17:00 год. (виключаючи обідню перерву з 
12:00 год. до 13:00 год.) за адресою: м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.10 
(за місцезнаходженням ПрАТ «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ»). Відповідальна особа за 
ознайомлення з документами зборів - Скрицький О.М.

25 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

Адреса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.new.newtone.ua

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Обрання Голови загальних зборів акціонерів

4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

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

Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Про звільнення та призначення Генерального директора Товариства.
11. Про призначення членів Наглядової ради Товариства.
12. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова 

вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 від-
сотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням ха-
рактеру правочинів та їх граничної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ» (тис. грн.) 

Найменування показника період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 74883,7 70410,9
Основні засоби 30583,5 26764,6
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 48,5 34,2
Сумарна дебіторська заборгованість 3028,3 2530,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 141,3 120
Нерозподілений прибуток -59105,9 -64669,2
Власний капітал -13340,2 -18903,5
Статутний капітал 45765,7 45765,7
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 88223,9 89253,8
Чистий прибуток (збиток) -7172,7 -5342,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 165458 165458
Кількість власних акцій, викуплених протягом пері-
оду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 35

Контактний тел.: (067) 924-73-69
Дирекція ПрАТ «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №6» 
(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 01293978, місцезнаходження - 08141, 
Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київ-
ська, 33, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 13 квіт-
ня 2017 року о 12:00 год. за адресою: 08141, Київська обл., Києво-
Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 33, оф.1.

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

рядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та 
секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.  4. Затвердження регла-
менту 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 наслід-
ками розгляду звіту.  7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.  8. Затвердження річного звіту Товариства 
за 2016 рік. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Реєстрація учасників відбуватиметься 13 квітня 2017 року з 11:00 год. до 
11:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загаль-
них зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт 
і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 07 квітня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноваже-
ні особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 08141, 
Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київ-
ська, 33, оф.1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва 

з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх про-
ведення за адресою: 08141, 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Теряник Олександр Борисович, тел. 067-233-27-18.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
vbu6.informs.net.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4989 4655
Основні засоби 950 1008
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 268 158
Сумарна дебіторська заборгованість 3586 3338
Грошові кошти та їх еквіваленти 181 147
Нерозподілений прибуток 266 -537
Власний капітал 422 150
Статутний капітал 338 338
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 4568 4505
Чистий прибуток (збиток) 271,7 48
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12910 12910
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 14
Генеральний директор

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБ-
НИЧИй КОМПЛЕКС «ЛІЛЕЯ» повідомляє, що в опубліковано-
му 07.03.2017 в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку» № 45 повідомленні про проведення Зборів за-
мість дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах 14 квітня 2017 року, має бути 13 квітня 2017 року.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАїНИ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 02154, м. Київ, Дніпровський район, Русанівський бульвар, буд. 7.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

повідомляє Вас, що 25 квітня 2017 року о 13:00 годині за адресою: Україна, 
м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.4 (за місцезнаходженням ПрАТ «Теле-
системи України»), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 25 квітня 2017 року з 12:30 год. до 13:00 год. за адресою: Укра-
їна, м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.4 (за місцезнаходженням ПрАТ «Те-
лесистеми України»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 год. 19.04.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають мож-
ливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 22 квітня 2017 року (включно) 
з 10:00 год. до 17:00 год. (виключаючи обідню перерву з 12:00 год. до 13:00 
год.) за адресою: м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.4 (за місцезнаходженням 
ПрАТ «Телесистеми України»). Відповідальна особа за ознайомлення з доку-
ментами зборів - Скрицький О.М. - корпоративний директор.

Адреса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.
peoplenet.ua

25 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Обрання Голови загальних зборів акціонерів
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про звільнення та призначення членів Наглядової ради Товариства.
12. Про звільнення та призначення членів Ревізійної комісії Товари-

ства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАїНИ» (тис. грн.) 

Найменування показника період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 1060219 985146
Основні засоби 394765 292047
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 7426 6739
Сумарна дебіторська заборгованість 107087 106704
Грошові кошти та їх еквіваленти 438528 442987
Нерозподілений прибуток -993531 -1048093
Власний капітал 977542 922980
Статутний капітал 1811713 1811713
Довгострокові зобов'язання 5600 5600
Поточні зобов'язання 77077 56566
Чистий прибуток (збиток) -101582 -54562
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6549939 6549939
Кількість власних акцій, викуплених протягом пері-
оду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 280 234

Контактний тел.: (067) 924-73-69
Дирекція ПрАТ «Телесистеми України»

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КОМПАНIЯ "ЕСТЕТ", 
33294508, 03150 м. Київ Голосiївський р-н 
вул. Червоноармiйська(Велика 
Василькiвська), 132, (044) 594-95-95

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

13.03.2017

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

http://www.prat-estet.in.ua

Конкурс проводиться з метою продажу 99% акцій ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» 
(код 35810956). Особи зацікавлені взяти участь у конкурсі подають заяву скла-
дену у довільній формі. Особами можуть бути фізичні або юридичні особи. 
Термін подачі заяви до 31.04.2017 р. Заява направляється на електрону адре-

су curmei.natalia@moldasig.md та/або office@asitokapital.ro у вигляді pdf-файлу 
за підписом керівника юридичної особи або підписом фізичної особи. У заяві 
зазначається контактна інформація про особу, цінова пропозиція щодо ціни 
пакету акцій та строки викупу акцій, інша інформація за бажанням.

Умови відкритого конкурсу серед осіб, зацікавлених у придбанні акцій ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС».

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ВИРОБНИЧО-
БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №6", 
01293978, 08141 Київська область Києво-
Святошиський р-н с.Святопетрiвське 
вул. Київська, 33, (067) 233-27-18

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

13.03.2016р. 

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

http://vbu6.informs.net.ua
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Приватне акціонерне товариство «КАТП-1028»(ЄДРПОУ 05447639, 
юридична адреса: м.Бiла Цеpква, вул.Меpежна,10) повідомляє пpо 
скликання загальних збоpiв акцiонеpiв та їх представників, якi вiд-
будуться 12 квітня 2017p. за адpесою: м.Бiла Цеpква, 
вул. Меpежна,10, ПрАТ «КАТП-1028» у пpимiщеннi актового залу, 
3-й повеpх. 

Поpядок денний: 
1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії. 
2. Звіт Пpавління пpо фінансово-господаpську діяльність ПрАТ «КАТП-

1028» за 2016 pік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016р.
4. Звіт Наглядової pади за 2016 р.
5. Затвеpдження pічного звіту за 2016 pік.
6. Затвеpдження поpядку викоpистання пpибутку за 2016p.
7. Про порядок нарахування та виплати дивідендів за 2016р. 
8. Затвердження Бюджету за 2016р.
9. Затвердження Бюджету підприємства на 2017 pік.
10. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2017 рік.
11.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся товариством у відповідності до вимог Закону «Про акціонерні товари-
ства» протягом 2017-2018 рр.

12. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2016 року.
13. Затвердження умов цивільно-правової угоди з головою Наглядо-

вої ради.
14. Затвердження умов цивільно-правової угоди з Корпоративним се-

кретарем.
15.Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Прав-

ління та Корпоративного секретаря. 
Початок збоpiв о 16 годинi, pеєстpацiя учасникiв з 14-00 до 15-50 в 

день зборів.
Для участi в збоpах акцiонеpiв необхiдно мати:
- документ, який засвiдчує особу;
- завipене доpучення на пpаво участi в збоpах (тiльки для пpедставникiв 

акцiонеpiв).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 06 квітня 2017 року.
Пpимітка: з 22.03.2017p. акціонеpи можуть ознайомитися з доку-

ментами, пов’язаними з поpядком денним збоpів та проектами рі-
шень за адресою: м.Бiла Цеpква, вул.Меpежна,10, ПрАТ «КАТП-
1028», каб. «Плановий відділ», в робочі дні з 9.00 до 16.00. При 
бажанні та за наявності запиту матеріали по зборам можуть бути на-
діслані на електронну пошту акціонера. Відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення з документами Корпоративний секретар Ферт 
Наталія Володимирівна. 

Довідки по телефону: 6-20-24, 6-22-11. 
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2016рік

тис.грн

Найменування показника  Період
 Звітний  Попередній

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

10626
7995

-
325
1481
570
7767
522
843
2016
1048

2088720

-

-
67

10768 
8001

-
310

2108
2

6969
522

1859
1940
1673

2088720

-

-
69

Голова правління ПрАТ«КАТП-1028»  А.В.Парубок

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАТП-1028»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«РЕКЛАМА»
(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул.  Верх-

ній Вал, 2 літера А)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової Ради Приватного акціо-

нерного товариства «Реклама» (далі за текстом – ПрАТ «Реклама»; Товари-
ство), річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загаль-
ні збори акціонерів) відбудуться«14» квітня 2017 рокуоб 11 годині 00 хвилин 
за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе(бульвар Гавела Вацлава), 6, 
1  поверх, кімната 1/3.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів відбудеться у день проведення річних Загальних 
зборів акціонерів за місцем їх проведення.

Початок реєстрації: 14.04.2017р. - о 10:00; закінчення реєстрації – 
14.04.2017 р. о 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Реклама» – 10 квітня 2017 року станом 
на 24:00 годину.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії зборів.
2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо вико-

нання функцій лічильної комісії.
3. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Реклама».
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
6. Звіт директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
10. Про обрання членів Наглядової ради. 
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-

правових договорів з членами Наглядової ради.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень та проектами рішень річних загальних зборів Акціонерів з пи-
тань порядку денного:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів Акціонерів: у робочі дні у робочій час 
за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літ. А, поверх 5, кімната № 501.

- у день проведення загальних зборів Акціонерів - за місцем їх прове-
дення за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе (бульвар Гавела Вацла-
ва),  6, 1 поверх, кімната 1/3.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних За-
гальних зборів акціонерів з питань порядку денного – Давиденко Сергій 
Григорович, директор.

Довідки за телефоном: (044) 462-59-30; (044) 580 24 84 у робочий час.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Рекла-
ма» - 03052138.smida.gov.ua.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5532 3486
Основні засоби 830 828
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 3
Сумарна дебіторська заборгованість 5220 2928
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 30
Нерозподілений прибуток 54 828
Власний капітал 67 285
Статутний капітал 13 13
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 5461 3321
Чистий прибуток (збиток) 234 (350)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128848 128848
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАД-
ГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИй»( код за ЄДРПОУ 05398728, міс-
цезнаходження: 41667, Сумська обл., Конотопський район, село Шевчен-
кове, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1,кімната № 1), повідомляє про проведення 
загальних зборів акціонерів

1.Дата ,час та місце проведення загальних зборів
21 квітня 2017 року о 9.00 за адресою : Сумська обл., Конотопський 

район, село Шевченкове, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1 ( приміщення ад-
мінбудинку).

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 21 квітня 2017 року з 8.00 до 
8.45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах .

Перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 14 квітня 2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1 Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-

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

ства.
3 Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Това-

риства.
4 Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах акціонерів Товариства.
5 Звіт правління про результати фінансово- господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік 
6 Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Затвердження звіту Наглядової 

ради за 2016р...
7 Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку ревізійної 

комісії за 2016р.
8 Затвердження річного звіту ПрАТ «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» 

за 2016 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.
5.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів 
Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного 

зборів та надання пропозицій звертатися за місцезнаходженням товари-
ства у робочі дні з 8-00 до 17-00

за адресою : Сумська обл., Конотопський район, село Шевченкове, ВУЛИ-
ЦЯ МИРУ, будинок 1 в приміщенні кабінету голови правління, кімната № 1.

Відповідальною особою за ознайомлення з документами про прове-
дення загальних зборів акціонерів є голова правління Зінченко Микола 
Олексійович.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазна-
ченого проекту порядку денного http://05398728.infosite.com.ua/

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

 Найменування показників  П е р і о д
 звітний  попередній

Усього активів 89344 68518
Основні засоби 39852 28284
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 36604 28156
Сумарна дебіторська заборгованість 13379 11112
Грошові кошти та їх еквіваленти 1599 1849
Нерозподілений прибуток 85573 64870
Власний капітал 87864 67161
Статутний капітал 1833 1833
Довгострокові зобов’язання 213 184
Поточні зобов’язання 1061 1029
Чистий прибуток 20703 14868
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7331,368 7331,368
Кількість власних акцій , викуплених протягом 
періоду(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 89 90

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт). Представники акціонерів, що прибули для участі в річних 
(чергових) загальних зборах акціонерів, окрім документу, що посвідчує 
особу, мають надати під час реєстрації довіреність про передачу їм права 
на участь та голосування у зборах, видану акціонером та оформлену і по-
свідчену в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління  М.О.Зінченко 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ПРЕСТИЖ»
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 

11 квітня 2017 р. о 10.00 годин за адресою: м. Київ, вул. Василя Сту-
са,  35/37, оф. 105. 

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та проце-

дуру проведення зборів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» у 2016 р.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» про результати роботи 

у 2016 р.
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» про результати роботи 

у 2016 р.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за 2016 р.
6. Про розподіл прибутку ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за 2016 р.
7. Про затвердження положення про Загальні збори ПрАТ «СК «ПРЕ-

СТИЖ» в новій редакції.
8. Про затвердження положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ПРЕ-

СТИЖ» в новій редакції.
9. Про затвердження положення про Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» 

в новій редакції.
10. Про затвердження положення про Ревізійну комісію ПрАТ «СК 

«ПРЕСТИЖ» в новій редакції.
11. Про переобрання Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕ-

СТИЖ».
12. Укладання договору про надання професійних послуг з Головою 

Ревізійної комісії та Головою Наглядової ради.
Додаткова інформація до повідомлення про Загальні збори ПрАТ «СК 

«ПРЕСТИЖ» та п.5 порядку денного:

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності за 2016 р., 

тис. грн. 

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 27136,0 28118,0
Основні засоби 98,0 98,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1,0 2,0
Сумарна дебіторська 
заборгованість

1431,0 245,0

Грошові кошти та їх еквіваленти 7408,0 5083,0
Нерозподілений прибуток -19,0 -292,0
Власний капітал 18667,0 18394,0
Статутний капітал 15000,0 15000,0
Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

3771,0 6644,0

Поточні зобов'язання 4698,0 3080,0
Чистий прибуток (збиток) 273,0 -292,0
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

15000 15000

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

17 17

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до 
переліку акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» станом на 24.00 годину 6 квіт-
ня 2017 року. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем 
проведення зборів з 9.30 до 9.45 годин за київським часом 11 квітня 
2017  року.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних зборів, кож-
ний акціонер повинен при собі мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт); довірена особа (представник) акціонера додатково до цього подає 
довіреність на право представляти інтереси акціонера (акціонерів) на За-
гальних зборах акціонерів Товариства, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з 10.00 до 
18.00 годин за адресою: м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф. 105. Відпо-
відальна особа – Голова Правління. 

Голова Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Є.В. Бридун
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНССЕР-
ВІС - ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32492854, надалі – Товариство)Місцезнахо-
дження Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 143/2 по-
відомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
Товариства,які відбудуться «14»квітня 2017 р., о 11 год. 35 хв. за 
адресою:Україна, 04128, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6 А (кабінет № 439).
Реєстрація акціонерівпроводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. у день та за 
місцем проведення зборів. Для участі у черговихрічних загальних зборах необ-
хідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково дові-
реність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річнихза-
гальних зборах акціонерів – «10»квітня2017 року станом на 24 годину. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціо-

нерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення черго-
вих річнихзагальних зборів акціонерів Товариства.

3. Розгляд звіту дирекції про результати фінансово - господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту дирекції.

4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізійної комісії

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження рішень наглядової ради за 2016 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

10. Про затвердження (схвалення) правочинів, що вчинялися Товари-
ством протягом 2016 року.

11. Про зміну відомостей про місцезнаходження Товариства.
12. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту 

Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

13. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товари-
ства. 

14. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товари-
ства. 

15. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства. 
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою та членами наглядової ради Товариства. Про встановлення 
розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами наглядової ради Товариства. Визначення умов оплати 
діяльності членів наглядової ради та затвердження кошторису.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:32492854.infosite.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів до дати 
проведення чергових річних загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборівза адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Ве-
лика Васильківська), 143/2, кабінет Генерального директора Товариства 
№  1, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведен-
ня чергових річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадо-
ва особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Товариства Матухно Михайло Сте-
панович.

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

Найменуванняпоказника
Період

звітний попере-
дній

Усьогоактивів 57405,3 56157,3
Основнізасоби 129,8 142,3
Довгостроковіфінансовіінвестиції 57070,3 55071,5
Запаси 0,00 0,0
Сумарнадебіторськазаборгованість 195 196
Грошовікошти та їхеквіваленти 9,5 0,5
Нерозподіленийприбуток 23222,8 21971,5
Власнийкапітал 0,00 0,00
Статутнийкапітал 32392,3 32393,3
Довгостроковізобов'язання 0,00 0,00
Поточнізобов'язання 1790,2 1793,5
Чистийприбуток (збиток) 1251,3 2452,3
Середньорічнакількістьакцій (шт.) 129569144 129569144
Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіо-
ду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викупвлас-
нихакційпротягомперіоду

- -

Чисельністьпрацівниківнакінецьперіоду (осіб) 3 3

Довідки за тел.: + 38 (050) 616 – 58 - 43.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНА» 
ЄДРПОУ 30814923, адреса місцезнаходження: 07612, с.Красне, Згурів-
ський  р-он., Київська обл., повідомляє про проведення загальних зборів акці-
онерів товариства, які відбудуться 20 квітня 2017р. за адресою: вул. Семено-
ва, 18-а, с. Красне, Згурівський р-он., Київська обл., у приміщенні контори, 
зал №1, початок зборів о 12:00.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:
1. Затвердження річного звіту товариства.
Проект рішення: затвердити річний звіт товариства за 2016 рік
2. Про розподіл прибутку товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Прибуток товариства за 2016 рік спрямувати на попо-

внення обігових коштів товариства. Дивіденти за 2016 рік не нараховувати 
та не виплачувати.

3. Прийняття рішення за наслідками звіту виконавчого органу, наглядо-
вої ради, ревізійної комісії.

Проет рішення: визнати роботу виконавчого органу, наглядової ради, 
ревізійної комісії товариства у 2016 році задовільною.

4. Про підтвердження правомочності рішення загальних зборів акціоне-
рів від 29.04.2016р. щодо зміни типу та найменування товариства.

Прокт рішення: підтвердити правомочність рішення загальних зборів ак-
ціонерів від 29.04.2016р. щодо зміни типу та найменування товариства.

5. Про переобрання лічильної комісії товариства (питання для кумуля-
тивного голосування).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 9508 11727
Основні засоби 1406 1406

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4217 6662
Сумарна дебіторська заборгованість 3871 2198
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 55
Нерозподілений прибуток 404 2428
Резервний капітал 2807 3807
Власний капітал - -
Статутний капітал 562 562
Довгострокові зобов'язання 0 400
Поточні зобов'язання 2097 1135
Чистий прибуток (збиток) 70 707
Середньорічна кількість акцій (шт.) 561874 561874
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 10

Реєстрація акціонерів відбудеться 20 квітня 2017р. з 9:00 до 11:55 за 
місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2017р.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного акціонери можуть за адресою місцезнаходження товариства: 
вул. Семенова, 18-а, с. Красне, Згурівський р-он., Київська обл., у приміщенні 
контори, у приймальній директора (кімната №2), в робочі дні з 10:00 до 17:00, 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - 
Г.М.Льодін, директор АТ «Калина». Тел. 04570-5-84-02; адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до порядку денного: www.kalina.emit.com.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІОНТЕКС» 

(надалі Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів 
акціонерів (надалі – Збори).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 14 квітня 2017 року з 9.30 до 10.15.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 14 квітня 2017 року об  10.30.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04073, 

м.  Київ, вул. Марко Вовчок, 12/14 (кабінет Голови Правління).
Місцезнаходження Товариства: Україна, 04073, м. Київ, вул. Марко Вов-

чок, 12/14.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено ста-

ном на 24 годину 10 квітня 2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИй:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2016 рік..
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2016 рік..
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
11. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про зміну типу Товариства (з публічного акціонерного товариства на 

приватне акціонерне товариство) у відповідності до Закону України «Про 
акціонерні товариства».

17. Про зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного то-
вариства «Піонтекс» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІОН-
ТЕКС» (повне), та з ПАТ «Піонтекс» на ПрАТ «ПІОНТЕКС» (скорочене).

18. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання 

його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.Визна-
чення повноваженої особи (осіб), якої (яким) будуть надані повноваження на 
підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного в новій ре-
дакції, та на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення повно-
важеної особи (осіб), якої (яким) будуть надані повноваження на здійснення всіх 
необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Това-
риства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відо-
мостей Товариства які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу 
Товариства, а також інших встановлених законодавством відомостей. 

Порядок ознайомлення акціонерів під час підготовки до Зборів: Кожен 
акціонер може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 
04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14, кожного робочого дня з 10-00 до 
13-00 години,або на веб-сайті товариства www.pionteks.emit.com.ua, а в 
день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
Зборів Голова Правління.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
Звітний 
2016р.

Попере-
дній 2015р.

Усього активів 5088 4105
Основні засоби (залишкова вартість) 2093 1922
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси в т.ч. готова продукція 205 262
Сумарна дебіторська заборгованість 435 1629
Грошові кошти в еквівалентах 129 278
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4276 3454
Власний капітал 4684 3862
Статутний капітал 178 178
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 404 243
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0,54 0,54
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

355120 355120

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом період

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 18

Для участі у Зборах необхідно мати при собі паспорт, представники ак-
ціонерів – доручення (згідно чинного законодавства) та паспорт.

Телефон для довідок (044)468-84-61

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

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІї»;2.Код за 
ЄДРПОУ: 23814076;3.Місцезнаходження: 39609, Україна, Полтавська 
обл., м.Кременчук, вул.Свіштовська, 3;4.Міжміський код, телефон та 
факс: (0536) 77-26-88;5.Електронна поштова адреса: eltehn@sat.poltava.
ua;6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.eltehn.pat.ua;7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
На підставі інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції 

емітента у депозитарній системі України, отриманої ПрАТ «Електронні техноло-
гії» 10.03.2017 р., надаємо наступну інформацію:Фізична особа 1 – пакет був 406 
акцій (99,5098 % голосуючих акцій) після зменшення став 203 акції (49,7549 % 
голосуючих акцій).Фізична особа 2 – пакет був 0 акцій (0,0 % голосуючих акцій) 
після збільшення став 203 акції (49,7549 % голосуючих акцій).

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

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

2. Найменування посади Директор __________ С.В. Єнич 10.03.2017

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «ЦКБ «МАЯК»!
Наглядова рада ПрАТ «ЦКБ «Маяк» повідомляє про скликання річ-

них загальних зборів товариства. Повне найменування та місцезнахо-
дження товариства: Приватне акціонерне товариство «Центральне кон-
структорське бюро «Маяк», 03142, Київ, вул. Академіка Кримського, б.27 
літера А. Дата, час і місце проведення загальних зборів: збори відбу-
дуться 21.04.2017 року о 10-00 за адресою: 03142, Київ, вул. Академі-
ка Кримського, б.27 літера А, кімната № 205. Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів для участі у зборах: реєстрація відбудеться  
з 09-00 по 09-30 у день та за місцем проведення зборів. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
17.04.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту робо-

ти загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Директора) про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Ди-
ректора).

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за під-
сумками 2016 року та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2016 

році.
Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань по-

рядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна озна-
йомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в 
період з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення зборів у робочі дні в час з 11-00 по 15-00 за адресою: 03142, 
м.Київ, вул. Академіка Кримського б.27 літера А, кімната 205, звернувшись із 
письмовою заявою, складеною у довільній формі. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: http://mayak.pat.ua/.

Особи відповідальні за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голо-
ва Наглядової ради Сагателян Олександр Робертович, Заступник голови 
Наглядової ради Стемковський Дмитро Вікторович.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціоне-
ра або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для по-
вноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного за-
конодавства. Телефон для довідок: (067)-512-35-73; (044)423-75-70.
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До уваги акціонерів!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КРАМАТОРСЬКИй ЗАВОД МЕТАЛЕ-

ВИХ КОНСТРУКЦІй»
Місцезнаходження: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 

Радгоспна, буд. 15
Приватне акціонерне товариство «Краматорський завод металевих кон-

струкцій» (надалі - Товариство) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів (надалі - Збори) які відбудуться 12 квітня 2017 
року о 10:00 годині за адресою: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Радгоспна, б. 15, 3 поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 12 квітня 2017 року з 09:30 год. 
до 09:50 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах 
06 квітня 2017 року станом на 24:00 годин.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Про обрання голови та секретаря Зборів.
4. Про звіт дирекції Товариства за 2016 рік.
5. Про звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

в 2017 році.
10. Припинення повноважень лічильної комісії.
Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або 

інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхід-
но мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодав-
ства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Радгоспна, буд. 15, 2 поверх «Юрисконсульт», у робочі дні, з 
07-30 годин до 16-00 годин. В день проведення Зборів – також у місці їх 
проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Чернишов Юрій Олексійович. 

Товариство роз’яснює, що не пізніше, як за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів кожен акціонер може запропонувати включення додатко-
вих питань (части питань) до порядку денного, Пропозиція повинна бути 
направлена на адресу Товариства: (Україна, 84306, м. Краматорськ, вул. 
Радгоспна, 15). Пропозиція буде вважатися такою, що подана вчасно, якщо 
вона подана за 20 днів до дати проведення загальних зборів безпосеред-
ньо до Товариства або відправлена листом на адресу Товариства. Пропо-
зиція акціонера щодо порядку денного загальних зборів повинна містити: 
прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для 
юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію; відомості про кіль-
кість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру; повне формулювання 
питання (частини питання), яке пропонується внести до порядку денного. 

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представ-
ником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціо-
нер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції 
додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому по-
рядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Телефон для довідок: 06264-6-61-86 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерів Товариства: www.kzmk.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності
тис. грн.

Показники Період
Звітний Попередній

Усього активів 37297 38896
Основні засоби 5623 6003
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12150 8628
Сумарна дебіторська заборгованість 4881 5153
Грошові кошти та їх еквіваленти 14165 18792
Нерозподілений прибуток 30500 32870
Власний капітал 34594 37004
Статутний капітал 619,2 619.2
Довгострокові зобов’язання 305 348
Поточні зобов’язання 2398 1544
Чистий прибуток (збиток) -2410 -3525
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6318 6318
Кількість власних акцій викуплених акцій 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 203 219

Наглядова рада ПрАТ «КЗМК»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСЯНСЬ-
КЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (місцез-
находження: 19300. Черкаська область, Лисянський район, смт. Лисянка. пров. 
Бужанський. 40, код ЄДРПОУ 03766613) повідомляє про скликання чергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2017 року о 10:00 годині 
за адресою: Черкаська область, Лисянський район, смт. Лисянка, пров. Бу-
жанський, 40, адмінбудівля. І поверх, кабінет №1 . Реєстрація акціонерів (їх-
ніх представників) з 09:20 до 09:55 в день зборів, за місцем проведення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах акціонерів - 17.04.2017р.

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

2.  Затвердження регламенту Загальних зборів. 3. Звіт директора про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради за 
2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт та висновки 
Ревізійної комісії за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту. 6. Затвердження річного звіту, балансу, розподіл прибутку (збитку) за 
2016р. 7. Відкликання та обрання посадових осіб Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт):
- представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно чинного за-

конодавства або інший документ, що
посвідчує повноваження представника та документ; що посвідчує осо-

бу (паспорт).
З матеріалами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних 

зборів акціонери (довірені особи) можуть ознайомитись у робочі дні з 09:00 
до 17:00 год. за адресою: Черкаська область, Лисянський район, смт. Ли-

сянка, пров. Бужанський, 40, адмінбудівля , І поверх, кабінет №1, а також у 
день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів 
директор Товариства - Коробко М.В.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів за адресою: 19300, Черкаська область, Лисянський район, 
смт. Лисянка, пров. Бужанський, 40.

Довідки за телефоном: (04749) 6-23-60.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника 2015рік 2016 рік
Усього активів  946,9  1056,6
Основні засоби  238,6  234,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 37,0 124,3
Сумарна дебіторська заборгованість  349,0 137,0
Грошові кошти та еквіваленти  322,3 559,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  433,9  418,3
Статутний капітал 379.6 379,6
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов"язання  134,9  258,7
Чистий прибуток (збиток)  (46,3) (15,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 518 400 1 518 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4  2

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКИй ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради річні загальні 
збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2017 року. Початок зборів о 10.00 в 
каб. 501, 5 поверх (конференц-зал головного корпусу) ПАТ «УКРНАФТО-
ХІМПРОЕКТ» за адресою: 04053, м.Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б. Реє-
страція учасників зборів проводиться з 830 до 9 45 в каб.327. 

Для реєстрації учаснику зборів необхідно мати при собі :
- паспорт або документ, який засвідчує особу;
- доручення на право представляти інтереси акціонера на зборах (Дові-

реність на право участі та голосування, видана фізичною особою, посвід-
чується нотаріусом чи іншими посадовими особами, які вчиняють нотарі-
альні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами).

Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загаль-
них зборах-06.04.2017р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :
1. Обрання Голови річних загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 
3. Обрання голови лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 
4. Обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів. 
5. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведен-

ня річних загальних зборів акціонерів. 
6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році. Визначення 

основних напрямів діяльності акціонерного товариства.
7. Звіт Правління Товариства про роботу у 2016 році та перспективу 

розвитку у 2017 р. 
8. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2016 році.
9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. 
10. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за резуль-

татами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік. 
11. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, На-

глядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 
12. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
13. Про розподіл прибутку за 2016 рік, план розподілу прибутку на 2017 рік.
14. Про виплату дивідендів за 2016 рік.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
16. Про обрання членів Наглядової ради.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-

нами Наглядової ради.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» рекомендовано на-

ступні проекти рішень з питань, включених до порядку денного:
1. Головою зборів обрати Голову правління Товариства Левандовського 

Анатолія Станіславовича.
2. Обрати наступний склад лічильної комісії :
- Коробка Валентина Миколаївна;
- Постовойт Михайло Андрійович; 
- Усенко Оксана Вікторівна;
3. Обрати Головою лічильної комісії Коробку Валентину Миколаївну.
4. Секретарем зборів обрати Обіход Лідію Миколаївну.
5. Встановити регламент для виступаючих : 
1. Для виступів з питань порядку денного - до 5 хв. 
2. Для виступів при обговоренні виступів - до 2 хв. 
3. Для повторних виступів - до 2 хв.
6. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік затвердити. Основні напрями діяль-

ності акціонерного Товариства затвердити.
7. Звіт Правління за 2016 рік затвердити. 

8. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік затвердити. 
9. Затвердити висновки ревізійної комісії про результати фінансово - 

господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 
10. Висновки аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгля-

ду аудиторського звіту за 2016 рік – затвердити.
11. Роботу Наглядової Ради визнати задовільною. Роботу Правління ви-

знати задовільною. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.
12. Річний звіт та баланс за 2016 рік - затвердити.
13. Прибуток ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за 2017 р. розподілити на-

ступним чином:
5% від прибутку віднести до складу резервного фонду, а 95% - на фонд 

розвитку підприємства.
14. Дивіденди за 2016 рік - не нараховувати та не виплачувати.
15. Затвердити рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради.
16. До бюлетенів з кумулятивного голосування при обранні членів На-

глядової Ради включити наступні кандидатури :
1. Балавадзе Лаша – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг 

Лімітед»
2. Девдариани Леонардо – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг 

Лімітед»
3. Девдариани Нана – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг 

Лімітед»
4. Медоідзе Гела – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед»
5. Буздум В’ячеслав – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг 

Лімітед»
6. Шраменко Анатолій – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг 

Лімітед»
17. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з членами Наглядової ради, в т.ч. про те, що робота в Наглядовій раді 
здійснюється на безоплатній основі.

18. Затвердити особу, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради – голову Правління Товариства Левандовського 
Анатолія Станіславовича.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
unxp.com.ua/zbori33.pdf

Основні показники ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» 

(тис.грн.)
Найменування показників Період

2015 р. 2016 р.
Усього активів 306 673 261 539
Основні засоби 237 531 207 787
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси  423  596
Сумарна дебіторська заборгованість 10 882 19 955
Грошові кошти та їх еквіваленти 40 804 18 260
Нерозподілений прибуток (257 460) (365 525)
Власний капітал 2 948 (105 117)
Статутний капітал 16 240 16 240
Довгострокові зобов’язання 296 833 361 870
Поточні зобов’язання 6 892 4 786
Чистий прибуток (збиток) (135 018) (108 065)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 64 961 969 64 961 969
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 583 528

З матеріалами щодо порядку денного можна ознайомитись за адре-
сою: 

м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б каб.328 в робочі дні з 10.00 до 16.00. По-
садова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – секретар Правління Тур Віра Карпівна. Тел. для до-
відок (044) 482-58-70 

Голова Правління  А.С. Левандовський

Повідомлення про виникненняособливоїінформації
І. Загальнівідомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕВВІВА»; 

2. Код за ЄДРПОУ: 40304797; 
3. Місцезнаходження: 61002 мiстоХарькiв вулиця Сумська, буд. 90; 
4. Міжміський код, телефон та факс: +380577179989; +380577179989;
5. Електронна поштова адреса: info@evviva.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережіІнтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: evviva.com.ua;
7. Вид особливоїінформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства.

II. Текст повідомлення
Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«ЕВВІВА» 20 лютого 2017 року прийняли рішення про зміну типу акціонерного 
товариства з публічного на приватне. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних 
змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 23  лютого 2017 
року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни – Публiчне 
акцiонерне товариство «ЕВВIВА».Повне найменуванн яакцiонерного товари-
ства пiслязмiни – Приватн еакцiонерне товариство «ЕВВIВА».

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

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

2. Генеральний директо Рогова Надія Олексіївна



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №48, 13 березня 2017 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНПРОЕКТ-
СЕРВІС» (далі Товариство), місцезнаходження якого: 54017, м. Миколаїв, 
проспект Центральний (Леніна), 67, повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів Товариства які відбудуться 20 квітня 2017 року 
о 14:00 год за адресою: м. Миколаїв, проспект Центральний (Леніна ), 67 
кімната 202 ( приймальна 2-й поверх ). Реєстрація акціонерів для участі у 
загальних зборах буде проводитись 20 квітня 2017 р за місцем проведення 
загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів: о 10.00 год. Закінчення реє-
страції акціонерів: о 13.00. год Дата складання переліку акціонерів які мають 
право на участь у загальних зборах: 13.04.2017р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: м. Микола-
їв, проспект Центральний (Леніна), 67 приймальна (кімната 202, 2-й по-
верх) з 10:00 до 16:00, перерва з 12:00 до 13:00. Посадова особа 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - член правління 
Бабченко Ю.М. тел. (0512) 47-10-40

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

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, за-
свідчену згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1. Про обрання лічильної комісії 
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів. Затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт голови правління ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» про результати 

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

5.Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за під-
сумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за ре-
зультатами 2016 фінансового року та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту та висновків.

7.Затвердження річного звіту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2016 рік.
8. Про основні напрями діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» та 

фінансово-економічні показники роботи ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» на 
2017 рік.

9. Розподіл прибутку ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2016 рік.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради та 

Ревізійної комісії .
11. Вибори голови та членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії.
12. Внесення змін до Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» шляхом ви-

кладення його в новій редакції.Затвердження Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТ-
СЕРВІС» та надання повноважень голові правління Фастовцю К.В. на під-
писання Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішень з питань включених до проекту порядку денного :
1. Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії - Хорошилов О.В. та 

член комісії — Тишко Ю.В.
2. Обрати головою загальних зборів — Машкову В.Ф., секретарем за-

гальних зборів — Бабченко Ю.М.
3. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів.
Голосування бюлетенями. Бюлетені засвідчуються шляхом накладання 

печатки та підписом Голови виконавчого органу товариства.
Регламент доповідей та виступів: 
Доповідь за питанням № 1 — до 10 хв. 
Доповідь за питанням № 2 — до 10 хв.

Доповідь за питанням № 3 — до 10 хв. 
Доповідь за питанням № 4 — до 20 хв.  
Доповідь за питанням № 5 — до 20 хв.
Доповідь за питанням № 6 — до 20 хв.
Доповідь за питанням № 7 — до 10 хв.
Доповідь за питанням № 8 — до 20 хв.
Доповідь за питанням № 9 — до 10 хв.
Доповідь за питанням № 10 — до 10 хв.
Доповідь за питанням № 11 — до 20 хв.
Доповідь за питанням № 12 — до 20 хв.
Виступи та відповіді на запитання — до 5 хв.
4. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» про результати 

фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2016 рік з 
наступними показниками: 

− Обсяг віручки від реалізації 4829,0 тис. грн
− Прибуток 98, 6 тис. грн 
5. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016р. Роботу Наглядової ради 

Товариства за 2016 рік визнати задовільною.
6. Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висно-

вки Ревізійної комісії про достовiрнiсть рiчного звiту за 2016 рік
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обста-

вин які стали підставою для винесення ( ППФ «Миколаїв-Аудит» ЄДРПОУ 
19301508 ) умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової 
звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності 
у 2016 році. 

8. Затвердити основні напрямки та фінансово-економічні показники ро-
боти ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» на 2017 рік, а саме: 

− обсяг реалізованої продукції — 5 600,0 тис. грн
− прибуток —121, 2 тис. грн
9. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами 

діяльності у 2016 році у сумі 98, 6 наступним чином:
5% - резервний капітал ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» згідно Закону Украї-

ни «Про акціонерні товариства» 
95%- залишити в розпорядженні акціонерного товариства ПрАТ «ІНП-

РОЕКТСЕРВІС»
Дивіденди за результатами роботи у 2016 році не нараховувати та не 

виплачувати
10. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства та Ре-

візійної комісії у повному складі.
11. Згідно результатів кумулятивного голосування.
12. Затвердити Статут ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» у новій редакції та 

надати повноваження голові правління Фастовцю К.В. провести державну 
реєстрацію Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарьскої діяльності 
ПрАТ  «ІНПРОЕКТСЕРВІС» ( тис. грн ): найменування показника: звітний 
/ попередній: Усього активів: 4841/4681; Основні засоби: 3810/3434; Довго-
строкові фінансові інвестиції: 211/181; Запаси: 48/15; Сумарна дебіторська 
заборгованість: 234/482; Грошові кошти та їх еквіваленти: 43/170; Нерозпо-
ділений прибуток: - 1492/

- 1591; Власний капітал: 4433/4334; Статутний капітал: 4697/4697; Дов-
гострокові зобов’язання: 0/0;

Поточні зобов’язання: 408/3437; Чистий прибуток: 98,6/36; Середньо-
річна кількість акцій (шт): 

4473244/4473244; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт): 0/0; Загальна сума 

коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: 0/0; Чи-
сельність працівників на кінець періоду (осіб): 47/50

Голова правління  К.В. Фастовець

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ 
правління

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГТЕХНІКА»

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 27 квітня 2017 р. за адресою: м.Київ, пров. Косогірний, 4 каб.14 
о 16:00.

Порядок  денний:
1. Звіт Голови правління про результати фінансово – господарської 

діяльності товариства за 2016рік
2. Звіти Наглядової ради.
3. Звіт Ревізора.
4. Затвердження річного звіту і балансу за 2016 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку і покриття збитків.
6. Про плани на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства 

шляхом розміщення додаткового випуску акцій з оплатою грошовими ко-

штами або за рішенням Загальних Зборів іншим майном, згідно п.6 гл.1 
розділу 2 рішення НКЦПФР № 822 від 14.05.2013 року.

8. Внесення та затвердження змін до статуту Товариства в частині 
збільшення статутного капіталу, шляхом викладення цих змін у новій ре-
дакції в додатку до статуту.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством протягом 2017 року та в січні – квітні 2018 року. Надання 
повноважень на укладання таких правочинів

Додаткова інформація:
Складання переліку акціонерів, що мають право на участь відбудеть-

ся 21 березня квітня 2017 року.
Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників буде здій-

снюватися 27 квітня 2017 р. з 15:00 до 15:30 за адресою: м.Київ, пров. 
Косогірний, 4 каб.14.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за міс-
цезнаходженням Товариства: м.Київ, пров. Косогірний, 4, з 17 квітня 2017 
року, з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 11:00 год.

Директор ПрАТ «Торгтехніка»  А.В. Наумкин
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕНТИЛЯТОРНИй ЗАВОД 

ГОРИЗОНТ»
місцезнаходження: 37300, м.Гадяч, вул. Чапаєва, 15, код ЄДРПОУ 

02971340 повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 12.00 за адресою: 37300, м.  Га-
дяч, вул. Чапаєва, 15, приміщення адміністрації, кабінет голови прав-
ління.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів – 13 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови і членів лічильної комісії річних загальних зборів, 

затвердження процедури, регламенту проведення загальних зборів акціо-
нерів.

2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування з питань порядку денного.

3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Звіт голови правління АТ «Горизонт» про результати виробничо-

господарської діяльності товариства за 2016 рік. Визначення основних на-
прямків діяльності товариства на 2017рік.

5. Звіт ревізора товариства про результати роботи та аудиторської пе-
ревірки за 2016 рік.

6. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. 
7. Припинення повноважень ревізора, голови та членів Наглядової 

ради товариства. 
8. Обрання ревізора та членів Наглядової ради товариства.
9. Припинення повноважень голови правління.
10. Обрання голови правління. 
11. Затвердження умов трудових договорів з обраними головою та чле-

нами Наглядової ради.
12.Затвердження висновків аудиторської перевірки АТ «Горизонт» за 

2016 рік.
13. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2016 рік. 

Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис.грн.)

Найменування показника Звітній 
2016рік

Попере-
дній 

2015рік
Усього активів 10753 7414
Основні засоби 3348 2122
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6654 5126
Сумарна дебіторська 
заборгованість

180 103

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

480 23

Нерозподілений прибуток 4934 2897
Власний капітал 5728 3692
Статутний капітал 126 126
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5025 3722
Чистий прибуток (збиток) 2037 1904
Середньорічна кількість акцій, шт 35895 35895
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
звітного періоду, шт

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних 
акцій

- -

Чисельність працівників 105 99

Адреса власного веб-сайту товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазна-
ченого проекту порядку денного: htpp://www.vent.com.ua.

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 20.04.2017р. 
з 11. 30 до 11.50.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів – документ, що посвідчує особу та доручення на право 
участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Місце проведення реєстрації: 37300, м. Гадяч, вул. Чапаєва, 15, при-
міщення адміністрації, приймальня.

З матеріалами та проектами документів , пов’язаними з порядком ден-
ним загальних зборів, можна ознайомитися в робочі дні з 16.00 до 17.00,за 
адресою 37300, м. Гадяч, вул. Чапаєва, 15, приміщення адміністрації, ка-
бінет юриста, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення з 11.00 до 11.50. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Абаджян О.В. Тел. для довідок: 
(05354) – 2-04-01.

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР !
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ДАРНИЦЬКИй ПЛОДООВОЧЕВИй КОМБІНАТ»
код ЄДРПОУ: 22943989, місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул.  Лені-

на,  42, (далі – Товариство),
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 

18 квітня 2017 року о 10 годині 30 хвилин 
за адресою: Україна, 02088, м. Київ, вул. Леніна, 42, Адміністратив-

на будівля, кімната № 16.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 

2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товари-

ства.
11. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядо-

вої ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. 
Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

12. Внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням Статуту 
Товариства у відповідність до вимог Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

13. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Това-
риства шляхом затвердження його в новій редакції.

14. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шля-
хом затвердження його в новій редакції.

15. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом 
затвердження його в новій редакції.

16. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства 
шляхом затвердження його в новій редакції.

17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких право-
чинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
відбудеться 18 квітня 2017 року за адресою: 02088, м. Київ, вул. Лені-
на,  42, Адміністративна будівля, кімната № 16. Початок реєстрації о 
09 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 15 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акці-
онерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, 
складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дати прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11 квітня 
2017 року. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу - паспорт, представникам акціонерів - документ, що по-
свідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно вимог чинно-
го законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, та отримати додаткову 
інформацію та матеріали стосовно проектів рішень порядку денного у 
робочі дні, з 10 години 00 хвилин до 12 години 00 хвилин за адресою: 
02088, м. Київ, вул. Леніна, 42, Адміністративна будівля, кімната № 1, а 
в день проведення Загальних зборів акціонерів – також за місцем їх про-
ведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, визначається Голова правлін-
ня Товариства Самсоненко Дмитро Володимирович.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного 
до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Товариства –http://
dpk.bayadera.ua.

Прийом пропозицій можливий за поданням письмової заяви від акціо-
нера: щодо проекту порядку денного - не пізніше як за 20 днів до дати 
проведення річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
Загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 354-09-57
Голова Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИй ПЛОДООВОЧЕВИй 

КОМБІНАТ» Корчинський А.М. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯМПІЛЬСЬКИй ПРИЛАДОБУДІВНИй 

ЗАВОД», надалі «Товариство»
(місцезнаходження: 24500. Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 
83 А ) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 

(далі – загальні збори):
місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: Ві-

нницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А, в приміщенні 
їдальні;

дата та час проведення зальних зборів – 13 квітня 2017 року  
о 12 год.00 хв;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі в загаль-
них зборах – з 11 год.00 хв. до 11 год. 45 хв. __ квітня 2017 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 07 квітня 2017 року.

Порядок денний
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення 

загальних зборів.
2) Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства 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) Това-

риства за 2016 рік.
8) Про виплату дивідендів.
9) Схвалення укладених правочинів Товариством
10) Надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів. 
11) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товари-

ства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень 
щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його дер-
жавної реєстрації.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів 
та документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою Вінниць-
ка обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А, в відділі праці та заробіт-
ної плати, в робочі дні з 08-30 до 12-00 за попереднім записом по 
тел:/04336/2-24-31. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів 
з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – 
Собко Володимир Євгенійович, начальник ВПЗП Адреса веб-сайту 
Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.http://jampprilad.at.ua

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

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 35418 25447
Основні засоби 3075 2958
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9272 7647
Сумарна дебіторська заборгованість 2550 6097
Грошові кошти та їх еквіваленти 20341 8728
Нерозподілений прибуток 8690 7796
Власний капітал 30807 23286
Статутний капітал 53 53
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 4611 2161
Чистий прибуток (збиток) 8690 7796
Середньорічна кількість акцій (шт.) 211001 211001
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

237 140

Правління ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 3»

(код ЄДРПОУ: 01271113 місцезнаходження товариства: 18008, 
м.  Черкаси, вул. Хоменка, 19

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «18» квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: 18008, 
м.  Черкаси, вул. Хоменка, 19, III поверх, актовий зал.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціо-

нерів.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Затвердження порядку ( регламенту ) проведення чергових загаль-

них зборів акціонерів
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови 
правління Товариства.

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

6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016 рік. Затвердження висно-
вків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товари-
ства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. 

8. Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством про-
тягом 2016 року

9. Про попереднє схвалення значних правочинів вартістю більше як 
25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінзвітності, 
які можуть вчинятися товариством протягом 2017 року

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

 Період 

звітний попере-
дній

Усього активів 2109  2170
Основні засоби 1079 1214
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 118 190
Сумарна дебіторська заборгованість 410 185
Грошові кошти та їх еквіваленти 260 303
Нерозподілений прибуток 56 153
Власний капітал - -
Статутний капітал 371 371
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1435 1646
Чистий прибуток (збиток) - 97 46
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1482000 1482000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 38

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «18» квітня 2017 року з 8-30 
год. до 9-45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах на 24 годину «14» квітня 2017 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законо-
давства України. 

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з 
документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 
м.  Черкаси, вул. Хоменка, 19, в приміщенні бухгалтерії у робочі дні з 
8.00 год. до 15.00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами є головний бухгалтер Сабітова Любов Геор-
гіївна тел. (0472) 63-66-46.

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

Телефон для довідок: (0472) 63-68-68.
Голова правління ПрАТ «БМУ-3»  Л.Г. Храбан
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Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЛТ-

СЬКИй ВЕРСТАТОРЕМОНТНИй ЗАВОД»
код за ЄДРПОУ 02971191, місцезнаходження згідно з реєстраційними до-

кументами: 66101 Одеська обл., м. Балта вул. 50-років Жовтня, 11 повідомляє 
про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 29 квітня 
2017 року об 11.00. за місцезнаходженням товариства: 66101 Одеська обл., 
м. Балта вул. 50-років Жовтня, 11 (адмінкорпус, кабінет керівника №1).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному ста-
ном на 24.00 25 квітня 2017 року у порядку, встановленому законодав-
ством про депозитарну систему України. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що 
посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про 
народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів  – фі-
зичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший до-
кумент, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно 
до чинного законодавства України.

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

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

сування на зборах.
3. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
4. Розгляд звіту правління за 2016 р. та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту правління
5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття 

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

рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 р. Затвердження по-

рядку покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться по-
вноваження щодо підписання статуту Товариства у новій редакції та його 
державної реєстрації.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядо-
вої ради Товариства.

11. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з мате-
ріалами, пов’язаними з проектом порядку денного, за адресою: 66101 
Одеська обл., м. Балта вул. 50-років Жовтня, 11 кабінет керівника в поне-
ділок, середу, п»ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у 
місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами –голова правління Лозінський 
Денис Вікторович (кабінет керівника). Письмові пропозиції щодо порядку 
денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

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

Тел. (04866) 22073 Наглядова рада 
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 1791 1791
Основні засоби 711 664
Довгострокові фінансові інвестиції 1080 1222
Запаси 4 4
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток (збиток) (530) (544)
Власний капітал 1796 1889
Статутний капітал 12 12
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1 1
Чистий прибуток (збиток) (14) (38)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 46738 46738
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 2 2

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КООПЗОВНІШТОРГ» ( код ЕДРПОУ 22797815місцезна-
ходження товариства м. Черкаси, вул. Громова 142/1(вул. Максима За-
лізняка))повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів ,які відбудуться 14 квітня 2017 року о 11.00 у адмінбудівлі 
ПрАТ  Коопзовнішторг(приміщення їдальні) за адресою: м.  Черкаси, 
вул. Громова 142/1(вул. Максима Залізняка)

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвер-

дження регламенту зборів
2. Звіт правління про результати діяльності товариства за 2016рік та 

основні напрямки роботи на 2017рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту правління.

3. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік . Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту ревізійної комісії .

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

5. Затвердження річного звіту та балансу за 2016рік 
6.Вибори наглядової ради та голови Ради.
7.Затверження Статуту в новій редакції.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства

(тис.грн.)
Найменування 

показника 2016 рік 2015 рік

Усього активів 11324  11330
Основні засоби 4553  1797
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 14 14
Сумарна дебіторська 
заборгованість

710 793

Грошові кошти та їх еквіваленти 5803 5271
Нерозподілений прибуток -312 178
Власний капітал 1299 1757
Статутний капітал 221,7 221,7
Довгострокові зобов»язання
Поточні зобов»язання 10025 9573
Чистий прибуток /збиток/ -312 178
Середньорічна кількість акцій 1478 1478
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/

12 12

Реєстрація акціонерів в адмінбудівлі з 10-00 до10-50 години за 
місцем проведення зборів. Початок зборів о 11 годині. Перелік акці-
онерів для участі у зборах станом на 10.04.2017р. При собі мати 
паспорт а для представника акціонера додатково доручення на пра-
во участі в зборах оформлене згідно вимог діючого законодавства 
України. 

З матеріалами по підготовці зборів Ви зможете ознайомитись в кабі-
неті у заступника голови правління Костенко В.Б. у адмінбудівлі 
ПрАТ  Коопзовнішторг за адресою:

м. Черкаси, вул Черкаси, вул. Громова 142/1(вул. Максима За-
лізняка)

з 9до15 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення 
зборів до закінчення здійснення реєстрації.

Акціонер до проведення зборів за запитом може ознайомитися з про-
ектами рішень в кабінеті заступника голови правління Костенко В.Б.. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного http://pjsc-koopzovnishtorg.emitents.net.ua/ua/

Акціонер має право за 20 днів до зборів в письмовій формі внести 
пропозиції щодо

питань порядку денного а що до кандидатів в склад ради не пізніше 
ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

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

Телефон для довідок: 0472 711772 711593

Голова правління  А.А.Погребняк
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До уваги акціонерів !
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕМИРІВ-

СЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10547», 
код ЄДРПОУ 05460924, місцезнаходження якого: м. Немирів, Вінницька 
обл., вул. Комсомольська, 48 повідомляє про скликання чергових Загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 року об 11:00 годині в 
актовій залі адмінприміщення. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у зборах, складено станом на 10.04.2017 р. Реєстрація акціонерів буде про-
водитися з 9:30 до 10:45 години. Акціонерам, що прибудуть на збори, необ-
хідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, 
оформлену у відповідності до вимог законодавства.

З документами, що стосуються підготовки до проведення Загальних 
зборів акціонерів, можна ознайомитись у директора товариства. Відпові-
дальна особа – Кузьменко Микола Володимирович, телефон для довідок: 
(04331) 2-09-69.

ПОРЯДОК ДЕННИй
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секре-

таря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

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

наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту Ревізора.

6. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

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

Найменування показника (тис.грн.)
Період

Звітний 
2016 рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 276,3 109,5
Основні засоби (залишкова вартість) 85,1 119,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 30,8 41,0
Грошові кошти та їхні еквіваленти 245,5 68,5
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) (213,9) (212,8)
Власний капітал 126,5 127,6
Статутний капітал 340,4 340,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 234,9 101,3
Чистий прибуток(збиток) (1,1) (54,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 254000 254000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Директор ПрАТ «АТП 10547»  М.В. Кузьменко

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкова-

ному виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРСВІТЛОЛІЗИНГ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне то-
вариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 38519070
1.4. Місцезнаходження емітента – 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, 

оф. 11/13
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 364-04-31, 

(044)  364-04-32
1.6. Електронна поштова адреса емітента – office@usl.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.usl.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів – Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА  

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРСВІТЛОЛІЗИНГ» - надалі Товариство (код 

за ЄДРПОУ 38519070, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилян-
ська,  75, оф. 11/13) повідомляє про виникнення особливої інформації про 
емітента – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 червня 
2015 р. № 570-р «Про звільнення Угнівенка О. Ю. з посади першого за-
ступника голови правління публічного акціонерного товариства «Націо-
нальна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг» - звільнено Угнівенка 
Олега Юрійовича з посади першого заступника Товариства за власним 
бажанням з 04.06.2015 р. Займав посаду протягом одного року і восьми 
місяців. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у ста-
тутному капіталі Товариства не володіє. Інформація про відсутність чи 
наявність непогашеної судимості за корисливі злочини в Товаристві від-
сутня. Рішення щодо призначення на посаду замість звільненої особи 
відсутнє. 

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

титься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства.

Виконуюча обов’язки голови правління ___ Сербіна Тетяна Володимирівна
 (підпис)
 М.П.  ___________________
  10.03.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРСВІТЛОЛІЗИНГ»

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друковано-

му виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРСВІТЛОЛІЗИНГ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне това-
риство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 38519070
1.4. Місцезнаходження емітента – 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, 

оф. 11/13
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 364-04-31, 

(044)  364-04-32
1.6. Електронна поштова адреса емітента – office@usl.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.usl.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів – Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕР-

НА КОМПАНІЯ «УКРСВІТЛОЛІЗИНГ» - надалі Товариство (код за ЄДРПОУ 

38519070, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, оф. 11/13) 
повідомляє про виникнення особливої інформації про емітента – Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
2016 р. № 1042-р «Про призначення Сербіної Т.В. виконуючою 
обов’язки голови правління публічного акціонерного товариства «На-
ціональна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг» - призначено Сербі-
ну Тетяну Володимирівну виконуючою обов’язки голови правління То-
вариства до призначення в установленому порядку голови правління 
зазначеного Товариства з 28.12.2016 р. Раніше обіймала посаду Гене-
рального директора Державного підприємства «Держекоінвест». Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капі-
талі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі зло-
чини не має. 

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

титься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства.

Виконуюча обов’язки голови правління ___ Сербіна Тетяна Володимирівна
 (підпис)
 М.П.  ____________________
  10.03.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРСВІТЛОЛІЗИНГ»
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Додаток № 1 до Протоколу №
Засідання Спостережної Ради

Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк»
від 09 березня 2017 року

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІДЕЯ БАНК»
Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» 

(далі – Банк), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, пові-
домляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які від-
будуться 14 квітня 2017 року о 10:00 год. в конференц-залі Банку на тре-
тьому поверсі Головного офісу за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11. 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів почнеться о 09:00 год. 
та закінчиться за 30 хвилин до початку Загальних зборів акціонерів, тобто 
о 09:30 год., згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах, складеному депозитарієм станом на 10 квітня 2017 року.
Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку склада-

ють такі питання: 
1) Обрання Лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря зборів.
3) Затвердження Звіту Правління Банку за 2016 рік.
4) Затвердження Звіту Спостережної Ради Банку за 2016 рік.
5) Затвердження річного звіту Банку за 2016 рік.
6) Затвердження висновку/звіту незалежного аудитора про фінансову 

звітність Банку за 2016 рік.
7) Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
8) Про внесення змін до Положення про Правління Банку.
9) Припинення повноважень повного складу Спостережної Ради.
10) Визначення кількісного складу Спостережної Ради; 
11) Обрання членів Спостережної Ради.
12) Обрання Голови Спостережної Ради.
13) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Спостережної ради.
14) Встановлення розміру винагороди Членів Спостережної ради.
15) Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

членами Спостережної ради.
Проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з пи-

тань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрати лічильну комісію в складі двох осіб, а саме:
 Гошовська Руслана Генадіївна – головний юрисконсульт Юридичного 

департаменту ПАТ «Ідея Банк»;
 Веселовський Володимир Олексійович – юрисконсульт Юридичного 

департаменту ПАТ «Ідея Банк».
2) Обрати Головою зборів Гелея Юрія Романовича - представника Гетін 

Холдінг С.А., Секретарем зборів – Крука Богдана Михайловича, Корпора-
тивного секретаря Банку.

3) Затвердити Звіт Правління Банку за 2016 рік.
4) Затвердити Звіт Спостережної Ради Банку за 2016 рік.
5) Затвердити Річний звіт Банку за 2016 рік.
6) Затвердити Висновок/звіт незалежного аудитора про фінансову звіт-

ність Банку за 2016 рік.
7) Отриманий у 2016 році прибуток скерувати на покриття збитків мину-

лих років.
8) Затвердити зміни до Положення про Правління ПАТ «Ідея Банк» ви-

клавши його в новій редакції.
9) Припинити повноваження Спостережної Ради у повному складі.
10) Визначити кількісний склад Спостережної Ради в складі 5-ти членів.
11) За підсумками кумулятивного голосування.
12) За підсумками кумулятивного голосування.
13) Застосовувати Типовий договір з Членом/Головою Спостережної Ради, 

затверджений Загальними зборами акціонерів 25 листопада 2016 року.
14) Встановити, що Голова та Члени Спостережної Ради, які є акціоне-

рами або представниками акціонерів, виконують обов‘язки безоплатно. 
Встановити незалежним Членам Спостережної Ради, які висловлять ба-
жання, винагороду в сумі 7000 (сім тисяч) грн. на місяць.

15) Обрати Голову Правління Банку Власенка Михайла Валерійовича 
уповноваженою особою на підписання зі сторони Банку договорів з обрани-
ми Головою та Членами Спостережної Ради на умовах Типового договору.

Починаючи з 13 березня 2017 року особам, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів Банку, надаються документи для ознайомлення під 
час підготовки до Загальних зборів у Бюро Правління Банку, третій поверх Го-
ловного офісу ПАТ «Ідея Банк» за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, у робочі 
дні з 10 до 16 години. Відповідальна особа - Корпоративний секретар Крук Б.М.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «Ідея Банк», на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.ideabank.ua .

Голова Спостережної Ради
ПАТ «Ідея Банк» _______________________ Піотр Качмарек

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Ідея Банк« за 2016 рік

тис. грн.

Найменування показника

Звітний 
період *

станом на 
31 грудня 

2016 р.

Попередній 
період 

станом на 
31 грудня 

2015 р.
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 314,043 297,503
Кошти в інших банках 22 0
Кредити та заборгованість клієнтів 2,425,216 2 208,527
Цінні папери в портфелі банку на продаж 72 72
Цінні папери в портфелі банку до погашення 372,142 50,000
Основні засоби та нематеріальні активи 100,469 102,121
Інвестиційна нерухомість 8,074 748
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток

9,755 9,620

Відстрочений податковий актив 53,493 65,404
Інші фінансові активи 59,980 43,335
Інші активи 12,860 9,581
Необоротні активи,утримувані для продажу 109 961
Усього активів: 3,356,235 2,787,872
ЗОБОВ´ЯЗАННЯ
Кошти банків - 172
Кошти клієнтів 2,860,443 2 325,656
Боргові цінні папери,емітовані банком 75,300 119,544
Інші залучені кошти 428 1,005
Відстрочені податкові зобов´язання 57 113
Резерви за зобов´язаннями 9 6
Інші фінансові зобов’язання 34,926 33,125
Інші зобов’язання 21,816 11,163
Субординований борг 78,955 147,157
Усього зобов´язань 3,071,934 2, 637,941
ВЛАСНИй КАПІТАЛ
Статутний капітал 298,742 257,610
Емісійні різниці 120,972 81,074
Нерозподілений прибуток (238,668) (295,187)
Резервні та інші фонди банку 76,067 76,067
Резерви переоцінки 27,188 28,019
Усього власного капіталу 284,301 147,583
Усього зобов´язань та власного капіталу 3,356,235 2 788,007
Чистий прибуток (збиток) 53,340 (293,739)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 268 090 000 188 920 885
Кількість власний акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 911 736

*В таблиці наведено попередні показники фінансово-господарської ді-
яльності за 2016 рік. Остаточні показники підлягають затвердженню За-
гальними зборами акціонерів з урахування висновку аудиторів. 

Голова Правління ПАТ «Ідея Банк» _____________ М.В. Власенко

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО №11263». 2. Код за ЄДРПОУ 03116157. 3. Міс-
цезнаходження 49052, м. Днiпро, вул. Орловська, буд.21. 4. Міжміський 
код, телефон та факс 0562 52-30-44. 5. Електронна поштова адреса 
atp11263@emitinfo.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації atp11263.emitinfo.
com. 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення. За даними реєстру власникiв iменних цiнних 

паперiв ПАТ «АТП №11263», складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України» станом на 02.03.2017р., який отримано Товариством 
07.03.2017  року, на рахунку власника акцiй, якому належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй, вiдбулись змiни розмiру вiдсоткiв голосую-
чих акцiй. Розмiр частки акцiонера «ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ» в загальнiй 
кiлькостi акцiй складав 71.3513 % та остався незмiнним - 71.3513 %. 
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складав 
91.8056 %, пiсля змiни розмiру загальної кiлькостi голосуючих акцiй 
змiнився до 91.5882 %.

Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Директор Тара-
ненко Олег Iванович 13.03.2017
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКИй НАУКОВО-ДОСЛІДНИй ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКИй ІНСТИТУТ ХІМІЧНО-

ГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 
ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

повідомляє, що відповідно з рішенням Наглядової ради чергові загальні 
збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2017 року. Початок зборів  
о 15-00 годині в приміщенні ПАТ «УКРНИИХИММАШ» р. Харків,  
вул. Конєва 21, корпус №11, в конференц-залі каб.402, 4 поверх.  
Реєстрація учасників зборів проводиться з 10.00 до 14.45 в каб.402.

Для реєстрації учаснику зборів необхідно мати при собі:
- паспорт або документ, який посвідчує особу;
- доручення на право представляти інтереси акціонера на зборах (для 

представників акціонерів), засвідчену реєстратором, депозитарієм, збе-
рігачем, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нота-
ріальні дії.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах – 28.02.2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Голови щорічного (чергових) загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання лічильної комісії щорічного (чергових) загальних зборів акці-

онерів.
3. Обрання голови лічильної комісії щорічного (чергових) загальних збо-

рів акціонерів.
4. Обрання Секретаря щорічного (чергових) загальних зборів акціоне-

рів.
5. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведен-

ня щорічного (чергових) загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2016 році. Визначення 

основних напрямів діяльності акціонерного товариства.
7. Звіт Правління Товариства про роботу в 2016 році та перспективи 

розвитку в 2017 році.
8. Звіт Ревізійної комісії про роботу в 2016 році.
9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.
10. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за резуль-

татами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік.
11. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Правління, Нагля-

дової Ради та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 
12. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
13. Про розподіл прибутку за 2016 рік, план розподілу прибутку на 2017 рік.
14. Про виплату дивідендів за 2016 рік.
15. Про внесення змін до Статуту Товариства.
16. Про внесення змін до Положення про Загальному зборах акціонерів, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійної комісії.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
18. Про обрання членів Наглядової ради.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
20. Обрання представника, який уповноважений на підписання догово-

рів з членами Наглядової ради.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії.
22. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Прийняття рішення про вчинення великої фінансової операції, рин-

кова вартість якої перевищує 25 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства.

24. Прийняття рішення про попереднє скоєння великої фінансової опе-
рації, ринкова вартість якої перевищує 25 відсотків вартості активів за да-
ними останньої річної фінансової звітності Товариства, яка передує його 
вчинення.

25. Про затвердження особи, відповідальної за реєстрацію Статуту То-
вариства в новій редакції.

Наглядовою радою ПАТ «УКРНИИХИММАШ» рекомендує наступні про-
екти вирішення питань, які включені до порядку денного:

1. Головою зборів обрати Голову Наглядової ради ПАТ «УКРНИИХИМ-
МАШ» Левандовського Анатолія Станіславовича.

2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:
- КОРГУН ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ;
- СМИРНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ;
- МОСКАЛЕНКО ТЕТЯНА ЄГОРІВНА;
- КАРТАВИХ ГАЛИНА ГРИГОРІВНА;
3. Обрати Головою лічильної комісії Шепель Тетяна Энвировну.
4. Секретарем зборів обрати Ендальцеву Наталію Миколаївну.
5. Встановити регламент для виступаючих: 
- для виступаючих, по питанням порядку денного – до 5 хв;
- для виступів при обговоренні виступів – до 2 хв.;

- для повторних виступів – до 2 хв.
6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік затвердити. Основні напрямки ді-

яльності акціонерного товариства затвердити.
7. Звіт Правління за 2016 рік затвердити.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік затвердити.
9. Затвердити висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
10. Висновки аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгля-

ду аудиторського звіту за 2016 рік – затвердити.
11. Роботу Наглядової ради вважати задовільною. Роботу Правління 

вважати задовільною. Роботу Ревізійної комісії вважати задовільною.
12. Річний звіт і баланс за 2016 рік – затвердити.
13. Прибуток ПАТ «УКРНИИХИММАШ» за 2016 рік розподілити наступ-

ним чином: 5% від прибутку в резервний фонд, а 95% - фонд розвитку 
підприємства.

14. Дивіденди за 2016 рік – не нараховувати та не виплачувати.
15. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
16. Затвердити Положення про Загальному зборах акціонерів, Наглядо-

ву раду, Правління та Ревізійної комісії Товариства в новій редакції.
17. Затвердити рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради.
18. У бюлетені для кумулятивного голосування при обранні членів На-

глядової ради включити наступні кандидатури:
1. ЛЕВАНДОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ, 
2. АЛЕКСАНДРУК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
3. ПОБУТ ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА, 
4. СУСЛОВА СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА 
5. КОБЗАР ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
6.САВЧУК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ.
19. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться 

з членами Наглядової ради, в т. ч. і про те, що робота у Наглядовій раді 
здійснюється на безоплатне підставі.

20. Затвердити особа, яка уповноважена підписувати договори з члена-
ми Наглядової ради – Голови Правління Товариства Біженка Андрія Олек-
сандровича.

21. Повноваження членів Ревізійної комісії припинити.
22. Для бюлетенів з кумулятивного голосування при обранні Ревізійної 

комісії Товариства включити наступні кандидатури:
1. АНДРЄЄВА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, 
2. ЗАХАРЧЕНКО ГАННА МИКОЛАЇВНА,
3. ЦОЦОРИНА ІРИНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА,
4. ЯШИНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА.
23. Рішення про здійснення великої угоди, ринкова вартість якої переви-

щує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності 
підприємства – затвердити.

24. Рішення про попереднє затвердження здійсненні великих угод, рин-
кова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної 
фінансової звітності Товариства, яке передує його операції – затвердити.

25. Затвердити особа, відповідальна за реєстрацію Статуту Товариства 
в новій редакції – Голови Правління Біженка Андрія Олександровича.

Інформація, з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного, розміщена на нашому сайті: www.himmash.org.ua/
zbori19042017.pdf.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ

 ПАТ «УКРНДІХММАШ» (тис. грн.)

Найменування показників Період
2015р. 2016р.

Усього активів 9558 9493
Основні засоби 6099 5890
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2620 2594
Сумарна дебіторська заборгованість 701 505
Грошові кошти та їх еквіваленти 119 208
Нерозподілений прибуток -396 -390
Власний капітал 8102 8068
Статутний капітал 3549 3549
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1456 1425
Чистий прибуток (збиток) 40 -34
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14195760 14195760
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 19

З матеріалами щодо питань порядку денного можна ознайомитися за 
адресою: 

м. Харків, вул. Конєва 21, корпус №11, каб.209, 2 поверх, у робочі дні з 10.00 
до 16.00. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – головний бухгалтер Сміян Олена Юріївна. 

Телефон для довідок (057) 730-43-87.
Голова Правління  А.О. Бєженко
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОХТИРСЬКИй М’ЯСОКОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00444010)
Місцезнаходження товариства: 42700, Україна, Сумська область, 

м.  Охтирка, вул. Грибоєдова, 27.
Наглядова рада приватного акціонерного товариства «ОХТИРСЬКИЙ 

М’ЯСОКОМБІНАТ» (Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
відбудуться 15 квітня 2017 року об 11-00 годині за місцезнаходженням Това-
риства в приміщенні актового залу (перший поверх адміністративної будівлі). 

Початок реєстрації 15 квітня 2017 року о 10-00 годині, закінчення о 10-45 
годині. Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіре-
ність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у 
відповідності до вимог законодавства. Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 11 квітня 2017 року у 
порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему .
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНО-

ГО З ПИТАНЬ :
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Звіт голови правління Товариства за 2016 рік. 
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 
6. Звіт голови Наглядової ради за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів голови Правління, 

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

наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться 

з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Ревізійної комісії Товариства.

14. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

16. Про продаж майна Товариства.

17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціо-

нерів до дати проведення загальних зборів акціонери, за їх письмовим запитом, 
можуть особисто або через представників, повноваження яких належних чином 
підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в 
день проведення загальних зборів акціонерів, без подання письмового запиту, 
також у місці їх проведення-актовій залі) шляхом ознайомлення, в кабінеті № 2 
бухгалтерії, з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які 
складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазна-
чаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-
батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – фінансовий 
директор Сугак Т.О., телефони для довідок – (05446) 2-21-52. Повідомлення про 
проведення річних загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного 
з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на власному 
веб-сайті Товариства: http://00444010.emitents.org
Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства 

за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний 
2016р. 

Попередній 
2015 р. 

Усього активів 16630 9383 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2604 2948
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 6914 913
Сумарна дебіторська заборгованість 4070 3620
Грошові кошти та їх еквіваленти 658 172
Власний капітал 5634 5013
Статутний капітал 1137 1137
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4497 3876
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - 86
Поточні зобов’язання і забезпечення 10996 4284
Чистий прибуток (збиток) 621 (1146)
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 100 101
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4 549 800 4 549 800
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду: - загальна номіналь-
на вартість (тис. грн.) 
- у відсотках від статутного капіталу (%)

7 
0,65

-----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду ( тис. грн.)

14 -------

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІ-
НАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ», місцезнаходження: 
38762, Полтавська область, Полтавський район, с. Терешки, вул.Шев-
ченка, 18, повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які від-
будуться 18 квітня 2017 року о 09-00 в адмінприміщенні товариства за 
адресою: 38762, Полтавська область, Полтавський район, с. Тереш-
ки, вул.Шевченка, 18, актова зала.

Реєстрація проводиться з 08-30 до 08-50 год. 18 квітня 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. Звіт Голови комісії з припинення про підсумки фінансово - господар-

ської діяльності товариства за 2016р. Затвердження річної фінансової звіт-
ності та порядку розподілу прибутку.

5. Затвердження передавального акту.
Основні показники фінансово – господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 157227 100630
Основні засоби (за залишковою вартістю) 47029 18010
Довгострокові фінансові інвестиції - 5000
Запаси 78992 50997

Сумарна дебіторська заборгованість 17500 8947
Грошові кошти та їх еквіваленти 1905 11268
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

47185 16718

Власний капітал 50192 19725
Статутний капітал 805 805
Довгострокові зобов’язання 19819 33574
Поточні зобов’язання 87216 47331
Чистий прибуток (збиток) 33385 15909
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3220240 3220240
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 198 191

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з мате-
ріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адре-
сою: 38762, Полтавська область, Полтавський район, с. Терешки вул.Шев-
ченко, 18, адмінприміщення товариства Голови комісії з припинення 
товариства Іващенко С.В. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення,  
тел.(0532) 55-30-40.

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

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

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів та 
проект порядку денного
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Європей-
ський вибір» (далі-Товариство), 

(місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, проспект Московський 
(Степана Бандери), будинок 8.)

Повідомляємо, що «20» квітня 2017 року за адресою Україна, 04073, 
місто Київ, проспект Московський (Степана Бандери), будинок 8, кім-
ната для переговорів, відбудуться чергові річні загальні збори акціоне-
рів.

Реєстрація акціонерів : «20» квітня 2017 року з 14.10 до 14.45 за місцем 
проведення загальних зборів Товариства. 

Початок зборів об 15.00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-

вих річних загальних зборах – «13»квітня 2017 року 
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізо-

ра Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2014 р.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Вико-

навчого органу Товариства за 2014 р. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6 Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 

2014 році.
7. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізо-

ра Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2015 р.
8. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Вико-

навчого органу Товариства за 2015 р. 
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
10 Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 

2015 році.
11. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Реві-

зора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2016 р.
12. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Вико-

навчого органу Товариства за 2016 р. 
13. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
14. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 

2016 році.
15. Затвердження основних напрямків діяльності на 2017 рік.
16. Прийняття рішення про звільнення Директора Товариства.
17. Прийняття рішення про обрання Директора Товариства.
18. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
19. Прийняття рішення про створення Наглядової ради Товариства, 

встановлення кількісного складу Наглядової ради та терміну виконання 
Членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень.

20. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встанов-
лення розміру їх винагороди.

22. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

23. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

24. Обрання Ревізора Товариства.
25. Прийняття рішення про встановлення терміну виконання Ревізором 

Товариства своїх повноважень.
26. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
27. Про затвердження Положення «Про загальні збори акціонерів».
28. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду».
29. Про затвердження Положення «Про Ревізора». 
30. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган».

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014 р. 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів 78387 14438
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 7870 1550
Запаси 0 1
Сумарна дебіторська заборгованість 10365 12678
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 65
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 59959 26
Власний капітал 71430 11497
Статутний капітал 11467 11467
Довгострокові зобов’язання 0 46

Поточні зобов’язання 6957 2895
Чистий прибуток (збиток) 59933 20
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1200 1200
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) ---- ----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій 
протягом періоду

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2015 р. 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів 11537 78387
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 7870 7870
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3505 10365
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 33 59959
Власний капітал 11504 71430
Статутний капітал 11467 11467
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 33 6957
Чистий прибуток (збиток) (59926) 59929
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1200 1200
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) ---- ----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій 
протягом періоду

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 4

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів 10512 11537
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 6 7870
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 10346 3505
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (998) 33
Власний капітал 10473 11504
Статутний капітал 11467 11467
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 39 33
Чистий прибуток (збиток) (1031) (59926)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1200 1200
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) ---- ----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 р. мо-
жуть змінюватися. Остаточні данні показників будуть затверджені чергови-
ми річними загальними зборами акціонерів. 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного www.evrovubor.pat.ua

Акціонер від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерів до проведення зборів за запитом має можливість озна-
йомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення а також кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціо-
нером до складу органів товариства. Зміни до проекту порядку денного 
загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень із запропонованих питань.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за 
письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кож-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕйСЬКИй ВИБІР»
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ний робочий день з 09-00 по 17-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за адресою: 
04073, місто Київ, проспект Московський (Степана Бандери), будинок 8, кім-
ната для переговорів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці 
їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменуван-
ня) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову 
адресу, кількість акцій що належать акціонеру. У разі особистого звернення 
до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу 
та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається Директор Товариства – Сеге-
да М.М.

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує 
його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручення, 
оформлене відповідно до діючого Законодавства 

Довідки за телефоном (044)337-58-43
Директор 
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Європейський вибір»  М. М. Сегеда

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛИЧ-

НИй КОМБІНАТ» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів 
відбудуться 19 квітня 2017 р. о 12-00 за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: Сумська обл., Охтирський район,с.Чернеччина, вул. Готеля-
ка, 69, в приміщенні актового залу адміністративного корпусу. Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводиться 19.04.2017р. з 10-00 до 11-30 
години за адресою: Сумська обл., Охтирський район, с.Чернеччина, вул.
Готеляка,69 в приміщенні актового залу адміністративного корпусу Товари-
ства, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складеного депозитарієм станом на 24-00 годину 12.04.2017р. Для 
реєстрації акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що 
посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково- до-
ручення на право участі у зборах, оформлене згідно з чинним законодав-
ством.

Порядок денний:
1.Обрання секретаря зборів, лічильної комісії, затвердження регламен-

ту зборів.
2.Звіт директора ПрАТ про результати фінансово-господарської діяль-

ності за 2016 р.
3.Звіт Наглядової ради ПрАТ про роботу за звітний період.
4.Звіт та висновки Ревізора ПрАТ за звітний період.
5.Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2016рік
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ за результатами 

роботи в 2016 році.
7. Припинення повноважень Директора та обрання Директора товари-

ства
8. Припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів 

наглядової ради, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з 
ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з чле-
нами наглядової ради

9. Припинення повноважень Ревізора та обрання Ревізора товариства. 
Додатковаінформація: основні показники фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ «Тепличнийкомбінат» за 2016рік ( тис.грн.).

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 48039 58821
Основні засоби 30076 30640
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 16179 21177
Сумарна дебіторська заборгованість 566 872
Грошові кошти та їх еквіваленти 863 5857
Статутний капітал 1221 1221
Чистий прибуток(збиток) (10787) 5698
ЧисельЧисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

159 162

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами до загальних зборів з 
11-00 до 12-00 години у робочі дні в період з 17.03.2017 р. по 19.04.2017  р.
за місцезнаходженням Товариства (Сумська обл., Охтирський район,с.
Чернеччина,вул.Готеляка,69, в приміщенні приймальні) або отримати не-
обхідну інформацію за телефоном : 05446-4-29-58. Також інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного розміщена на власному веб-сайті Товариства, адреса власного 
веб-сайту htpp://04528123.emitents.org. Відповідальний за порядок озна-
йомлення –директор Цілуйко Володимир Олександрович.

Директор ПрАТ «Тепличнийкомбінат»  Цілуйко В.О.

Публічне акціонерне товариство «Спецлісмаш», місцезнаходження: 
37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9 повідомляє про проведен-
ня чергових зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 11-00 
за адресою: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9 адмінпри-
міщення товариства, І-поверх, кімн.№1.

Реєстрація проводиться з 10-30 до 10-50 год. 20 квітня 2017 року за 
місцем проведення зборів. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та 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: Правління, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки фі-

нансово - 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. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову 

раду, Ревізійну комісію, Виконавчий орган.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
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 підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2016р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 1911 1701

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

385 308

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 310 54
Сумарна дебіторська 
заборгованість

285 178

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

-11 -98

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

605 417

Власний капітал 1337 1149
Статутний капітал 115 115
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 574 552
Чистий прибуток (збиток) 188 413
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

461469 461469

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

48 41

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з мате-
ріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адре-
сою: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9, у голови правління 
товариства  – Назаренко В.І. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення тел. 
(05361)5-57-96.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  – 13.04.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - 
http:// 00991315.smida.gov.ua.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦЛІСМАШ»
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Повідомлення 
про намір придбання значного пакету акцій товариства.

Згідно ст.64 ЗУ «Про акціонерні товариства» ВОЗНЮК ОЛЬГА 
ЛЕОНІДІВНА (Ідентифікаційний код 3095517868) повідомляє про на-
мір придбання значного пакету акцій Публічного акціонерного товариства 
«Київопорядкомплект» (код ЄДРПОУ 05503326) – далі «Товариство». На 

дату оприлюднення цього повідомлення Вознюк Ользі Леонідівні та її афі-
лійованим особам не належить жодної акції Товариства. Вознюк Ольга Ле-
онідівна має намір придбати 22 475 827 (двадцять два мільйони чотириста 
сімдесят п’ять тисяч вісімсот двадцять сім) простих іменних акцій Товари-
ства.

О.Л. Вознюк
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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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИїВ-
СЬКИй КАРТОННО-
ПАПЕРОВИй КОМБІНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 05509659
3. Місцезнаходження 08700 м.Обухів Київська, 130
4. Міжміський код, телефон та факс 0457276300 0457276300
5. Електронна поштова адреса office@papir.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
На підставі листа Голови Наглядової ради ПрАТ «Київський КПК» Со-

колова Т.В. вхід. № 1-1476 від 09.03.2017 щодо смерті члена Наглядової 
ради Вролда Еміля Вролдсена, припиняються повноваження члена На-
глядової ради Вролда Еміля Вролдсена. Володіє часткою у Статутному 
капіталі товариства 0,000005%. Обіймав посаду члена Наглядової ради 
ПрАТ «Київський КПК» з 28.04.2016. Згоди на розкриття паспортних да-
них в 2016 році не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. На посаду члена Наглядової ради тимчасово 
нiкого не призначено.

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

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

2. Найменування посади Баско В.О.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.03.09

(дата)
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРE!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"
(код за ЄДРПОУ 00292923, місцезнаходження: Україна, 49044, Дніпро-

петровська область, м. Дніпро, вул. Барикадна, будинок 15А) повідомляє,
що річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
"ХайдельбергЦемент Україна", відбудуться "18" квітня 2017 року о 12
годині 00 хвилин за адресою: Україна, 49044, Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, вул. Барикадна буд.15 А, конференційна зала 4 по-
верху.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі
в річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
"ХайдельбергЦемент Україна" відбудеться "18" квітня 2017 року, час по-
чатку реєстрації об 11 годині 00 хвилин, час закінчення реєстрації об 11
годині 45 хвилин за місцем проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі в
річних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься на під-
ставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів емі-
тента Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна",
що складений депозитарієм Товариства станом на "11" квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного

акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна".
2. Зміна типу акціонерного Товариства з публічного на приватне.
3. Зміна найменування Товариства.
4. Внесення змін в інформацію про місцезнаходження Товариства на

підставі Постанови Верховної Ради України від 19.05.2016 р., №1377-VIII
"Про перейменування окремих населених пунктів та районів".

5. Внесення змін в найменування та адресу структурного підрозділу
"Дніпродзержинський завод" на підставі Постанови Верховної Ради Ук-
раїни від 19.05.2016 р., №1377-VIII "Про перейменування окремих насе-
лених пунктів та районів", Розпорядження Дніпродзержинської міської
ради від 19.02.2016р. "Про перейменування вулиць міста Дніпродзер-
жинськ та селища міського типу Карнаухівка".

6. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу,
найменування Товариства, а також збільшення складу правління. Затвер-
дження Статуту в новій редакції.

7. Надання повноваження Голові та Секретарю Зборів засвідчити своїм
підписом нову редакцію Статуту, з наступним нотаріальним посвідченням
цих підписів.

8. Внесення змін до положень Товариства, у зв'язку зі зміною типу, най-
менування та складу Правління  Товариства, а саме: Положення про Наг-
лядову раду Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Ук-
раїна", затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ХЦУ" №
38 від 11.04.2016 р.; Положення про Загальні збори акціонерів Публічного
акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна", затвердженого Рі-
шенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХЦУ" №38 від 11.04.2016 р.; По-
ложення про Правління Публічного акціонерного товариства "Хай-
дельбергЦемент Україна", затвердженого Протоколом загальним зборів
акціонерів ПАТ "ХЦУ" №35 від 25.04.2013 р. Затвердження положень Това-
риства в новій редакції:

9. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік
та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства
за 2016 рік.

10. Затвердження балансу Товариства станом на 31 грудня 2016 року.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

за результатами 2016 р.
12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за ре-

зультатами 2016 р.

13. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
14. Обрання членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов контрактів із членами Наглядової ради та упов-

новаження осіб на підписання договорів від імені Товариства.
16. Надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення

Додаткової угоди до Умов кредитування № 10 від 15.12.2014 р. до Гене-
рального договору про кредитування № 11469284000 від 15.12.2014 р., ук-
ладених між ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна" та АТ "УкрСиббанк" (далі
- Умови кредитування) щодо пролонгації Кінцевої Дати, зазначеної в Умо-
вах кредитування, при цьому нова Кінцева Дата повинна припадати на да-
ту, яка настає через 36 місяців з дати укладення відповідної Додаткової
угоди.

17. Затвердження ціни обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які за-
реєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прий-
няття Загальними зборами рішення про зміну типу товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:
http://www.heidelbergcement.ua/uk/public-documents.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів, необхідно мати доку-
мент, що підтверджує особу (паспорт), а представникам акціонерів необ-
хідно додатково мати довіреність, оформлену згідно з чинним законо-
давством, на передачу їм права участі в річних Загальних зборах.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, можливо ознайомитись за письмовим запитом акціонера за ад-
ресою: 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна буд.15 А, 5й поверх, кабінет №
520, "Юридичний відділ" у робочі дні: з понеділка по п'ятницю та робочі
часи: з 08-30 години по 17-30 годину. Письмовий запит подається акціоне-
ром з обов'язковим зазначенням прізвища (найменування) акціонера;
кількості, типу та/або класу належних йому акцій. В день проведення річ-
них Загальних зборів, з документами можливо ознайомитися у місці про-
ведення річних Загальних зборів. 

З питань ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-
шень щодо питань порядку денного, звертатися до юрисконсульта - Сил-
ки Тетяни Олександрівни, телефон - (0562) 38-75-49.

Основні показники фінансово-господарської діяльності:
Наглядова рада Товариства

Найменування показника
Період

Звітній 
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 1860341 1818494
Основні засоби 954864 980805
Довгострокові фінансові інвестиції 4250 4250
Запаси 511512 417653
Сумарна дебіторська заборгованість 187713 188634
Грошові кошти та їх еквіваленти 43904 9473
Нерозподілений прибуток -703274 340180
Власний капітал -268601 94495
Статутний капітал 396854 396854
Довгострокові зобов'язання -1130658 -922798
Поточні зобов'язання -998285 -801201
Чистий прибуток (збиток) -361732 -650905
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39685432400 39685432400
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 918 907

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерного

товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД" (надалі ПАТ "ДнСЗ")

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро,вул. Любарс-
ького, буд.181

Шановні акціонери!
ПАТ "ДнСЗ" повідомляє Вас, що 21 квітня  2017 року об 11.00 годині

за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, Актовий зал,
4 -й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ
"ДнСЗ", відбудуться загальні збори ПАТ "ДнСЗ".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
21 квітня 2017 року буде здійснюватися з 9.00 год. до 10.45 год. за адре-
сою: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, Актовий зал, 4-й по-
верх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ "ДнСЗ",
приміщення музею ПАТ "ДнСЗ". 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24 го-
дину 17.04.2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" за 2016 рік та прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".
3. Звіт Правління ПАТ "ДнСЗ" за 2016 рік та прийняття рішення за нас-

лідками розгляду звіту Правління ПАТ "ДнСЗ".
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "ДнСЗ" в 2017 році;
5. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за

2016 рік та затвердження річного звіту ПАТ "ДнСЗ" за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за 2016 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2016 року
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом вик-

ладення його в новій редакції.
9. Прийняття внутрішніх положень ПАТ "ДнСЗ".
10. Про припинення повноважень голови Правління ПАТ "ДнСЗ"- гене-

рального директора заводу  у зв`язку із закінченням терміну їх дії.
11.  Обрання голови Правління ПАТ "ДнСЗ" - генерального директора

заводу.
12. Про припинення повноважень  Правління ПАТ "ДнСЗ" у зв`язку із за-

кінченням терміну їх дії.
13. Обрання нового складу Правління ПАТ "ДнСЗ".
14. Про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" у зв`яз-

ку із закінченням терміну їх дії.
15. Обрання нового складу Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".
16. Затвердження умов цивільно- правових договорів,трудових догово-

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

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "ДнСЗ" протягом одного року з
дати прийняття такого рішення, та надання голові Правління ПАТ "ДнСЗ" -
генеральному директору заводу  та його першому заступнику повноважень
вчиняти такі правочини. 

Адреса власного веб- сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-

го - www.dsz.dp.ua.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають

можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні до 20 квітня 2017 року (включ-
но) з понеділка по четвер з 7.45 год. до 16.30 год., у п`ятницю з 7.45 год. до
15.15 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Україна,
м. Дніпро, вул. Любарського, буд.181, 2-й поверх заводоуправління, кабі-
нет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами посадова особа - головний бухгалтер Єлисеєва Світ-
лана Павлівна.

21 квітня 2017 року ознайомлення з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці про-
ведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у
місці проведення загальних зборів товариства. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак-
ціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера - також до-
кументів, що підтверджують повноваження представника на участь та го-
лосування на загальних зборах акціонерного товариства. 

Відповідно до п. 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" За-
кону України "Про депозитарну систему України" при визначенні кворуму
та при голосуванні в органах емітента враховуються цінні папери лише тих
власників, які уклали з обраною емітентом депозитарною установою дого-
вір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або
здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цін-
них паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Телефон для дові-
док: (056)794-18-07, Татарський Леонід Аркадійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (тис. грн.) 
(за Міжнародними стандартами фінансової звітності)

Голова Наглядової ради Афанасьєв О.А.

Найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів 1072780 895797
Основні засоби 285473 292015
Довгострокові фінансові інвестиції 1371 1140
Інші фінансові інвестиції 35 35
Запаси 147358 114836
Сумарна дебіторська заборгованість 181719 188393
Поточні фінансові інвестиції 293754 278402
Грошові кошти та їх еквіваленти 154780 10935
Нерозподілений прибуток 989412 799877
Власний капітал 992753 803218
Статутний капітал 2673 2673
Довгострокові зобов'язання 38734 36465
Поточні зобов'язання 41293 56114
Чистий прибуток (збиток) 189535 120864
Середньорічна кількість акцій (шт.) 254560 254560
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) 731 759

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА – 
ЦЕНТР», 

Дніпропетровська область м. Нікополь, вулиця Патріотів України 113 А, 
код ЄДРПОУ 30755884, повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 року о 11. 00 за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України 113А, 2 кім.  
(3 поверх). Реєстрація учасників проводиться 14 квітня 2017 року з 9. 45 до 
10. 45 за пред’явленням документа, що посвідчує (ідентифікує) особу, і у 
разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують 
повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів това-
риства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
14 квітня 2017 року складається на 24 годину 10 квітня 2017 року.

Порядок денний: 
1. Обрання та підтвердження повноважень робочих органів загальних 

зборів акціонерів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря загаль-
них зборів акціонерів Товариства).

2. Розгляд Звіту Директора Товариства за підсумками діяльності Това-
риства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирек-
тора Товариства.

3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

4. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Затвердження 
річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 р.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства 
роботи за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства чи 
визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2016 рік.

7. Прийняття рішення про затвердження строку та порядку виплати 
частки прибутку (дивідендів).

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИй МЕДІА – ЦЕНТР»
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРE!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"
(код за ЄДРПОУ 00292923, місцезнаходження: Україна, 49044, Дніпро-

петровська область, м. Дніпро, вул. Барикадна, будинок 15А) повідомляє,
що річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
"ХайдельбергЦемент Україна", відбудуться "18" квітня 2017 року о 12
годині 00 хвилин за адресою: Україна, 49044, Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, вул. Барикадна буд.15 А, конференційна зала 4 по-
верху.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі
в річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
"ХайдельбергЦемент Україна" відбудеться "18" квітня 2017 року, час по-
чатку реєстрації об 11 годині 00 хвилин, час закінчення реєстрації об 11
годині 45 хвилин за місцем проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі в
річних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься на під-
ставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів емі-
тента Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна",
що складений депозитарієм Товариства станом на "11" квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного

акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна".
2. Зміна типу акціонерного Товариства з публічного на приватне.
3. Зміна найменування Товариства.
4. Внесення змін в інформацію про місцезнаходження Товариства на

підставі Постанови Верховної Ради України від 19.05.2016 р., №1377-VIII
"Про перейменування окремих населених пунктів та районів".

5. Внесення змін в найменування та адресу структурного підрозділу
"Дніпродзержинський завод" на підставі Постанови Верховної Ради Ук-
раїни від 19.05.2016 р., №1377-VIII "Про перейменування окремих насе-
лених пунктів та районів", Розпорядження Дніпродзержинської міської
ради від 19.02.2016р. "Про перейменування вулиць міста Дніпродзер-
жинськ та селища міського типу Карнаухівка".

6. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу,
найменування Товариства, а також збільшення складу правління. Затвер-
дження Статуту в новій редакції.

7. Надання повноваження Голові та Секретарю Зборів засвідчити своїм
підписом нову редакцію Статуту, з наступним нотаріальним посвідченням
цих підписів.

8. Внесення змін до положень Товариства, у зв'язку зі зміною типу, най-
менування та складу Правління  Товариства, а саме: Положення про Наг-
лядову раду Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Ук-
раїна", затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ХЦУ" №
38 від 11.04.2016 р.; Положення про Загальні збори акціонерів Публічного
акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна", затвердженого Рі-
шенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХЦУ" №38 від 11.04.2016 р.; По-
ложення про Правління Публічного акціонерного товариства "Хай-
дельбергЦемент Україна", затвердженого Протоколом загальним зборів
акціонерів ПАТ "ХЦУ" №35 від 25.04.2013 р. Затвердження положень Това-
риства в новій редакції:

9. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік
та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства
за 2016 рік.

10. Затвердження балансу Товариства станом на 31 грудня 2016 року.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

за результатами 2016 р.
12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за ре-

зультатами 2016 р.

13. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
14. Обрання членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов контрактів із членами Наглядової ради та упов-

новаження осіб на підписання договорів від імені Товариства.
16. Надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення

Додаткової угоди до Умов кредитування № 10 від 15.12.2014 р. до Гене-
рального договору про кредитування № 11469284000 від 15.12.2014 р., ук-
ладених між ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна" та АТ "УкрСиббанк" (далі
- Умови кредитування) щодо пролонгації Кінцевої Дати, зазначеної в Умо-
вах кредитування, при цьому нова Кінцева Дата повинна припадати на да-
ту, яка настає через 36 місяців з дати укладення відповідної Додаткової
угоди.

17. Затвердження ціни обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які за-
реєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прий-
няття Загальними зборами рішення про зміну типу товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:
http://www.heidelbergcement.ua/uk/public-documents.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів, необхідно мати доку-
мент, що підтверджує особу (паспорт), а представникам акціонерів необ-
хідно додатково мати довіреність, оформлену згідно з чинним законо-
давством, на передачу їм права участі в річних Загальних зборах.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, можливо ознайомитись за письмовим запитом акціонера за ад-
ресою: 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна буд.15 А, 5й поверх, кабінет №
520, "Юридичний відділ" у робочі дні: з понеділка по п'ятницю та робочі
часи: з 08-30 години по 17-30 годину. Письмовий запит подається акціоне-
ром з обов'язковим зазначенням прізвища (найменування) акціонера;
кількості, типу та/або класу належних йому акцій. В день проведення річ-
них Загальних зборів, з документами можливо ознайомитися у місці про-
ведення річних Загальних зборів. 

З питань ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-
шень щодо питань порядку денного, звертатися до юрисконсульта - Сил-
ки Тетяни Олександрівни, телефон - (0562) 38-75-49.

Основні показники фінансово-господарської діяльності:
Наглядова рада Товариства

Найменування показника
Період

Звітній 
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 1860341 1818494
Основні засоби 954864 980805
Довгострокові фінансові інвестиції 4250 4250
Запаси 511512 417653
Сумарна дебіторська заборгованість 187713 188634
Грошові кошти та їх еквіваленти 43904 9473
Нерозподілений прибуток -703274 340180
Власний капітал -268601 94495
Статутний капітал 396854 396854
Довгострокові зобов'язання -1130658 -922798
Поточні зобов'язання -998285 -801201
Чистий прибуток (збиток) -361732 -650905
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39685432400 39685432400
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 918 907

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерного

товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД" (надалі ПАТ "ДнСЗ")

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро,вул. Любарс-
ького, буд.181

Шановні акціонери!
ПАТ "ДнСЗ" повідомляє Вас, що 21 квітня  2017 року об 11.00 годині

за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, Актовий зал,
4 -й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ
"ДнСЗ", відбудуться загальні збори ПАТ "ДнСЗ".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
21 квітня 2017 року буде здійснюватися з 9.00 год. до 10.45 год. за адре-
сою: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, Актовий зал, 4-й по-
верх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ "ДнСЗ",
приміщення музею ПАТ "ДнСЗ". 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24 го-
дину 17.04.2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" за 2016 рік та прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".
3. Звіт Правління ПАТ "ДнСЗ" за 2016 рік та прийняття рішення за нас-

лідками розгляду звіту Правління ПАТ "ДнСЗ".
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "ДнСЗ" в 2017 році;
5. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за

2016 рік та затвердження річного звіту ПАТ "ДнСЗ" за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за 2016 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2016 року
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом вик-

ладення його в новій редакції.
9. Прийняття внутрішніх положень ПАТ "ДнСЗ".
10. Про припинення повноважень голови Правління ПАТ "ДнСЗ"- гене-

рального директора заводу  у зв`язку із закінченням терміну їх дії.
11.  Обрання голови Правління ПАТ "ДнСЗ" - генерального директора

заводу.
12. Про припинення повноважень  Правління ПАТ "ДнСЗ" у зв`язку із за-

кінченням терміну їх дії.
13. Обрання нового складу Правління ПАТ "ДнСЗ".
14. Про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" у зв`яз-

ку із закінченням терміну їх дії.
15. Обрання нового складу Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".
16. Затвердження умов цивільно- правових договорів,трудових догово-

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

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "ДнСЗ" протягом одного року з
дати прийняття такого рішення, та надання голові Правління ПАТ "ДнСЗ" -
генеральному директору заводу  та його першому заступнику повноважень
вчиняти такі правочини. 

Адреса власного веб- сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-

го - www.dsz.dp.ua.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають

можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні до 20 квітня 2017 року (включ-
но) з понеділка по четвер з 7.45 год. до 16.30 год., у п`ятницю з 7.45 год. до
15.15 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Україна,
м. Дніпро, вул. Любарського, буд.181, 2-й поверх заводоуправління, кабі-
нет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами посадова особа - головний бухгалтер Єлисеєва Світ-
лана Павлівна.

21 квітня 2017 року ознайомлення з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці про-
ведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у
місці проведення загальних зборів товариства. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак-
ціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера - також до-
кументів, що підтверджують повноваження представника на участь та го-
лосування на загальних зборах акціонерного товариства. 

Відповідно до п. 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" За-
кону України "Про депозитарну систему України" при визначенні кворуму
та при голосуванні в органах емітента враховуються цінні папери лише тих
власників, які уклали з обраною емітентом депозитарною установою дого-
вір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або
здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цін-
них паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Телефон для дові-
док: (056)794-18-07, Татарський Леонід Аркадійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (тис. грн.) 
(за Міжнародними стандартами фінансової звітності)

Голова Наглядової ради Афанасьєв О.А.

Найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів 1072780 895797
Основні засоби 285473 292015
Довгострокові фінансові інвестиції 1371 1140
Інші фінансові інвестиції 35 35
Запаси 147358 114836
Сумарна дебіторська заборгованість 181719 188393
Поточні фінансові інвестиції 293754 278402
Грошові кошти та їх еквіваленти 154780 10935
Нерозподілений прибуток 989412 799877
Власний капітал 992753 803218
Статутний капітал 2673 2673
Довгострокові зобов'язання 38734 36465
Поточні зобов'язання 41293 56114
Чистий прибуток (збиток) 189535 120864
Середньорічна кількість акцій (шт.) 254560 254560
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) 731 759

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

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Акціо-
нери мають право внести пропозиції щодо порядку денного річних загаль-
них зборів акціонерів, але не пізніше як за 20 днів до дати їх скликання. 

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (на-
йменування) акціонера, якій ії вносить, кількість, типу належних йому акцій, 
змісту пропозиції, а у разі висунення кандидата до органів управління – 
кількість та типу акцій, що належать кандидату. 

Ви можете довірити право участі у загальних зборах акціонерів своєму пред-
ставнику. Доручення повинно бути посвідчено відповідно до чинного законодав-
ства та доставлене поштою або пред’явлене до закінчення реєстрації. 

З матеріалами порядку денного загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитися, звернувшись за адресою: Дніпропетровська область, м. Ні-
кополь, вул. Патріотів України 113А, 2 кім. (3 поверх) у робочі дні тижня з 
9-00 до 17-00 годин.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів є Директор Товари-
ства. 

Телефон для довідок: (05662) 42922. 
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності (тис. грн) *
Найменування паказника  Звітний 2016  Попередній 2015

Усього активів 112.0 127.2
Основні засоби 16.0 1.2
Довгострокові фін інв
Запаси 0.1
Сумарна дебіт заборг 88.4 113.3 
Грошові кошти 7.6 12,6
Нероз приб (збиток) -1750.9 -1750.7
Власний капітал -258.5 -258.3
Статутний капітал 1454.4 1454,4
Довгострок забов 26.0 72.5
Поточні забовяз 344.5 313.0
Чистий прибуток -0.2 -0.7
Середньоріч к-ть акцій 1454356 1454356
Чісельність працівн 6 6

Директор ПрАТ «НМЦ»  Кутова В.Л.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДТУРИСТ"

код ЄДРПОУ 02593820, місцезнаходження: Україна, 25001, м. Кро-
пивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, повідомляє про скликання річних
Загальних зборів, що відбудуться 20 квітня 2017 року за адресою: м.
Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. Початок зборів о
12 год. 00 хв.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ "КІРО-

ВОГРАДТУРИСТ".
2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ "КІРОВОГ-

РАДТУРИСТ".
3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ

"КІРОВОГРАДТУРИСТ".
4. Про затвердження річного звіту ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" за

2016 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПрАТ "КІРО-

ВОГРАДТУРИСТ" за результатами 2016 року, затвердження строку та по-
рядку виплати дивідендів.

6. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-
сового плану ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" на 2017 рік.

7. Про звіт Наглядової ради ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ".
8. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ".
9. Про звіт Правління ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ".
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "КІ-

РОВОГРАДТУРИСТ".
11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "КІРОВОГРАДТУ-

РИСТ".
12. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" та виз-
начення розміру їх винагороди.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ".

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ "КІРОВОГРАДТУ-
РИСТ".

15. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються

з членами Ревізійної комісії ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" та визначення
розміру їх винагороди.

16. Про внесення змін до Статуту ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ".
17. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову

раду, Ревізійну комісію та Правління ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ".
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-

рах, складається станом на 13 квітня 2017 року. Акціонерам на реєстра-
цію для участі у Загальних зборах ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" при собі
необхідно мати паспорт, а представникам акціонера - паспорт та довіре-
ність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. З
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, можна ознайомитися за адресою: Україна, м. Кропивницький, вул.
Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, каб. № 309, в робочі дні з понеділка по
п'ятницю з 10 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв., до дати проведення річних За-
гальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайоми-
тися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведен-
ня Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення ак-
ціонерів з документами є Маленко Наталія Олександрівна, юрисконсульт
ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ", тел. (0522) 24-68-71. Для реєстрації учас-
никам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).
Представникам акціонерів - доручення, оформлене згідно діючому зако-
нодавству та документ, що посвідчує особу. Адреса власного веб-сайту,
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного - http://02593820.smi-
da.gov.ua. Телефон для довідок: (0522) 24-68-71.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2016 рік (тис. грн.):

Звітний період / попередній період: Усього активів: 26196 / 10073. Ос-
новні засоби: 25769 / 8893. Довгострокові фінансові інвестиції: - / 808. За-
паси: 322 / 219. Сумарна дебіторська заборгованість: 80 / 120. Грошові
кошти та їх еквіваленти: 9 /32. Нерозподілений прибуток: 7 / -4988. Влас-
ний капітал: 23422 / 5895. Статутний капітал: 10867 / 10867. Довгостро-
кові зобов'язання: 0 / 0. Поточні зобов'язання: 2774 / 4178. Чистий прибу-
ток (збиток): 7 / -51. Середньорічна кількість акцій (шт.): 1086650 /
1086650. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0 /
0. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом пе-
ріоду: 0 / 0. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 42 / 39.

Наглядова рада ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МА-

ШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ" 
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл.,

м.Кіровоград, вул. Червоногвардійська, 94, повідомляє про проведення
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2017 року
о 10.00 за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.
Архангельська, 94, зал засідань. Реєстрація акціонерів - 19 квітня 2017
року з 09.30 до 09.55 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах складений станом на 24.00
12.04.2017 року.

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

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

вання.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних

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

рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прий-

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

прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків
ревізійної комісії за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що ук-

ладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії;
встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів з вказаними особами.

13. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерне товариство.

14. Зміна найменування та місцезнаходження Товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редак-

ції статуту.
16. Затвердження Положень Товариства про Загальні збори, про Нагля-

дову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган та посадових осiб
в новій редакції.

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

З документами, пов'язаними із загальними зборами акціонерів, можна
ознайомитися у робочі дні з 08.00 до 12.00 за адресою: 25006, Кіровог-
радська обл., м. Кропивницький, вул. Архангельська, 94, відділ кадрів, а
також в день зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до по-
чатку загальних зборів акціонерів. Права акціонерів щодо внесення пропо-
зицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені
статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Адреса власного
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожно-
го з питань, включених до проекту порядку денного: 00380014.smi-
da.gov.ua. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами, є член правління Кузьменко Людмила Василів-
на. Телефон для довідок: 0522-22-37-08; 066-28-88-547.

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 39360 43250
Основні засоби 17336 18192
Довгострокові фінансові інвестиції 28 28
Запаси 13075 12488
Сумарна дебіторська заборгованість 6632 12174
Грошові кошти та їх еквіваленти 1713 36
Нерозподілений прибуток (збиток) 6569 7040
Власний капітал 14217 14668
Статутний капітал 7622 7622
Довгострокові зобов'язання 14693 14693
Поточні зобов'язання 10450 13889
Чистий прибуток (збиток) -451 231
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30489943 30489943
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) 96 95
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДТУРИСТ"

код ЄДРПОУ 02593820, місцезнаходження: Україна, 25001, м. Кро-
пивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, повідомляє про скликання річних
Загальних зборів, що відбудуться 20 квітня 2017 року за адресою: м.
Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. Початок зборів о
12 год. 00 хв.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ "КІРО-

ВОГРАДТУРИСТ".
2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ "КІРОВОГ-

РАДТУРИСТ".
3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ

"КІРОВОГРАДТУРИСТ".
4. Про затвердження річного звіту ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" за

2016 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПрАТ "КІРО-

ВОГРАДТУРИСТ" за результатами 2016 року, затвердження строку та по-
рядку виплати дивідендів.

6. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-
сового плану ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" на 2017 рік.

7. Про звіт Наглядової ради ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ".
8. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ".
9. Про звіт Правління ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ".
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "КІ-

РОВОГРАДТУРИСТ".
11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "КІРОВОГРАДТУ-

РИСТ".
12. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" та виз-
начення розміру їх винагороди.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ".

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ "КІРОВОГРАДТУ-
РИСТ".

15. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються

з членами Ревізійної комісії ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" та визначення
розміру їх винагороди.

16. Про внесення змін до Статуту ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ".
17. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову

раду, Ревізійну комісію та Правління ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ".
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-

рах, складається станом на 13 квітня 2017 року. Акціонерам на реєстра-
цію для участі у Загальних зборах ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" при собі
необхідно мати паспорт, а представникам акціонера - паспорт та довіре-
ність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. З
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, можна ознайомитися за адресою: Україна, м. Кропивницький, вул.
Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, каб. № 309, в робочі дні з понеділка по
п'ятницю з 10 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв., до дати проведення річних За-
гальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайоми-
тися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведен-
ня Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення ак-
ціонерів з документами є Маленко Наталія Олександрівна, юрисконсульт
ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ", тел. (0522) 24-68-71. Для реєстрації учас-
никам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).
Представникам акціонерів - доручення, оформлене згідно діючому зако-
нодавству та документ, що посвідчує особу. Адреса власного веб-сайту,
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного - http://02593820.smi-
da.gov.ua. Телефон для довідок: (0522) 24-68-71.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2016 рік (тис. грн.):

Звітний період / попередній період: Усього активів: 26196 / 10073. Ос-
новні засоби: 25769 / 8893. Довгострокові фінансові інвестиції: - / 808. За-
паси: 322 / 219. Сумарна дебіторська заборгованість: 80 / 120. Грошові
кошти та їх еквіваленти: 9 /32. Нерозподілений прибуток: 7 / -4988. Влас-
ний капітал: 23422 / 5895. Статутний капітал: 10867 / 10867. Довгостро-
кові зобов'язання: 0 / 0. Поточні зобов'язання: 2774 / 4178. Чистий прибу-
ток (збиток): 7 / -51. Середньорічна кількість акцій (шт.): 1086650 /
1086650. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0 /
0. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом пе-
ріоду: 0 / 0. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 42 / 39.

Наглядова рада ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МА-

ШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ" 
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл.,

м.Кіровоград, вул. Червоногвардійська, 94, повідомляє про проведення
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2017 року
о 10.00 за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.
Архангельська, 94, зал засідань. Реєстрація акціонерів - 19 квітня 2017
року з 09.30 до 09.55 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах складений станом на 24.00
12.04.2017 року.

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

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

вання.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних

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

рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прий-

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

прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків
ревізійної комісії за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що ук-

ладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії;
встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів з вказаними особами.

13. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерне товариство.

14. Зміна найменування та місцезнаходження Товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редак-

ції статуту.
16. Затвердження Положень Товариства про Загальні збори, про Нагля-

дову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган та посадових осiб
в новій редакції.

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

З документами, пов'язаними із загальними зборами акціонерів, можна
ознайомитися у робочі дні з 08.00 до 12.00 за адресою: 25006, Кіровог-
радська обл., м. Кропивницький, вул. Архангельська, 94, відділ кадрів, а
також в день зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до по-
чатку загальних зборів акціонерів. Права акціонерів щодо внесення пропо-
зицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені
статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Адреса власного
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожно-
го з питань, включених до проекту порядку денного: 00380014.smi-
da.gov.ua. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами, є член правління Кузьменко Людмила Василів-
на. Телефон для довідок: 0522-22-37-08; 066-28-88-547.

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 39360 43250
Основні засоби 17336 18192
Довгострокові фінансові інвестиції 28 28
Запаси 13075 12488
Сумарна дебіторська заборгованість 6632 12174
Грошові кошти та їх еквіваленти 1713 36
Нерозподілений прибуток (збиток) 6569 7040
Власний капітал 14217 14668
Статутний капітал 7622 7622
Довгострокові зобов'язання 14693 14693
Поточні зобов'язання 10450 13889
Чистий прибуток (збиток) -451 231
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30489943 30489943
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) 96 95

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" 

(код за ЄДРПОУ 30589092, місцезнаходження: 61100, м. Харків, Буль-
вар Жасміновий, б.15/1, оф.2-2)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 12
квітня 2017 року о 12-00 за адресою: 61100, м. Харків, Бульвар Жасмі-
новий, б.15/1, оф.2-2. Реєстрація учасників відбудеться у день та за міс-
цем проведення зборів з 11-30 до 11-55. Перелік акціонерів, які мають пра-
во участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 06.04.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на
голосування):

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016

році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) за результатами

діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивіден-
дів.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік та
перший квартал 2018 року.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 
9. Про обрання членів Наглядової ради.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської  діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням товариства (61100, м. Харків, Бульвар Жасмі-
новий, б.15/1, оф.2-2). Відповідальна особа - Генеральний директор Пан-
філов В.М. В день проведення зборів ознайомитись з документами можли-
во за місцем проведення зборів.  Адреса власного веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного, - www.gazenergo.com.

Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати доку-
менти, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, офор-
млені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахун-
ка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛО-
СУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "СИСТЕМА"
(далі - Товариство) (код ЄДРПОУ 00226537, місцезнаходження код ЄД-

РПОУ 00226537, місцезнаходження: м.Харків, вул. Шевченка, 317)  пові-
домляє про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів. Дата проведення за-
гальних зборів акціонерів 14 квітня 2017 р., початок зборів  об 10 годині
00 хв. Місце проведення загальних зборів акціонерів: м.Харків, вул. Шев-
ченка, 317, 3 поверх, кімн.А-311. 

2. Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09.15,
закінчення реєстрації: 09.50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10.04.2017 року (станом на 24 годину).

4. Перелік питань та проект рішень включених до проекту поряд-
ку денного:

1. Обрання  членів лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення  За-

гальних зборів. 
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загаль-

них зборах акціонерів Товариства 
4. Звіт Виконавчого органу Товариства  за 2016 р. та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за

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

наслідками розгляду звіту. 
7. Затвердження  річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016р. 
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про зміну типу та найменування Товариства.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом

викладення та затвердження Статуту  у новій редакції.
12. Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової

ради Товариства та членів Ревізійної комісії. 
14. Про визначення кільнісного складу Наглядової ради.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),

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

5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://systema.pat.ua/

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Для отримання
можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним
Загальних зборів, акціонер або його представник повинен подати письмо-
вий запит на ім'я Голови Правління. Запит має містити: найменування або
прізвище, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які цікавлять акціоне-
ра; виписка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. 

Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється
за місцезнаходженням ПАТ "Система" за адресою: м. Харків, вул. Шевчен-
ка, 317, 3 поверх, кімната А-311 з вівторка по четверг з 10-00 год. до 12-00
год., а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище
місцем їх проведення. Відповідальна особа - Семенов В.В., тел. (057) 720-
30-01, Рубан Т.А - тел.(057) 739-22-33.

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

*Показники можуть коригуватися за результатами здійснення Товарис-
твом коригуючих проводок станом на 01.01.2017.

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі доку-
менти, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів - пас-
порт та доручення, оформлене згідно з законодавством України. Нагаду-
ємо, що згідно Закону "Про депозитарну систему України" право голосу на
загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про об-
слуговування своїх рахунків в цінних паперах з  депозитарною установою.  

Наглядова Рада 

Найменування показника
Період

Звітний
2016

Попередній
2015

Усього активів 30288 78035
Основні засоби (залишкова вартість) 1643 2125
Довгострокові фінансові інвестиції 287 876
Запаси 12270 16296
Сумарна дебіторська заборгованість 14638 53908
Грошові кошти та їх еквіваленти 153 288
Нерозподілений прибуток 10761 13892
Власний капітал 11224 14355
Статутний капітал 463 463
Поточні зобов’язання 19064 63680
Чистий прибуток (збиток) за рік 302 6139
Середньорічна кількість акцій (шт.) 925 925
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 56 63

Найменування показника 
період

Звітний
2016 р. *

попередній
2015 р.

Усього активів 13081,0 12761,0
Основні засоби  11231,0 11930,0
Довгострокові фінансові інвестиції 206,0 105,0
Запаси  84,0 75,0
Сумарна дебіторська заборгованість 815,0 9,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,0 9,0
Нерозподілений прибуток   548,0 1678,0
Власний капітал 6616,0 6616,0
Статутний капітал 2892,0 2892,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3010,0 1521,0
Чистий прибуток (збиток) -749,0 -909,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11567657 11567657
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду(шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 24

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №48, 13 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

48

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА"

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Коцарська, 24/26
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які

відбудуться 15 квітня 2017 року  о 10-00 год.  за адресою місця знаход-
ження товариства в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 15 квітня
2017 року з 8-00 год. до 9-45 год.  за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 11.04.2017р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження порядку проведення (регламенту)загальних зборів.
4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визна-
чення основних напрямків діяльності на  2017 рік.

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

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансо-
во-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2016 року.
9. Про виплату дивідендів. 
10. Про зміну типу Товариства (з публічного акціонерного товариства на

приватне акціонерне товариство) у відповідності до Закону України "Про
акціонерні товариства".

11. Про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА" на ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАР-
КІВ'ЯНКА" (повне), та з ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА"
на ПрАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА" (скорочене).

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товарис-
тва. Визначення повноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані пов-
новаження на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викла-
деного в новій редакції, та на підписання нової редакції Статуту Товарис-
тва. Визначення повноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані пов-
новаження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури
державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та
внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в ЄД-
РПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу Товариства, а також інших вста-
новлених законодавством відомостей.

13. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-
риства. 

14. Встановлення (визначення) кількісного складу Наглядової ради То-
вариства.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
17. Встановлення (визначення) кількісного складу Ревізійної комісії То-

вариства. 
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (з ревізором Товариства),

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товарис-
тва.

19. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 
20. Встановлення (визначення) кількісного складу Правління Товарис-

тва.   
21. Обрання членів Правління Товариства. Затвердження умов кон-

тракту, що укладатиметься з членом Правління, встановлення його розмі-
ру, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з членом
Правління Товариства.

22. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які мо-
жуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових
зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної су-
купної вартості. 

23. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися
(укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загаль-
них зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням ха-
рактеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для участі у зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам
акціонерів - паспорт і доручення на право представляти інтереси акціоне-
рів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законо-
давства.

З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акці-
онерів Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитися за
місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год.

Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус, юридичний відділ.
Відповідальна особа - Бузинний Андрій Олегович. Довідки за телефоном:
(057) 752-18-23

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

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

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

Голова правління  В.С.Домбровський

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5"

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н

4. Код за ЄДРПОУ:  05471230
5. Міжміський код та телефон, факс: (057)730-50-62 (057)731-42-98
6. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій

Найменування показника Звітний
період

Попередні
й період

Усього активів 326442 332744
Основні засоби 296475 289912
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4443
Запаси 6106 5217
Сумарна дебіторська заборгованість 8195 19658
Грошові кошти та їх еквівалент 7191 2828
Нерозподілений прибуток 26237 19844
Власний капітал 128904 122565
Статутний капітал 25000 25000
Довгострокові зобов’язання — —
Поточні зобов’язання 111018 71103
Чистий прибуток (збиток) 6393 5310
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250000000 250000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) — —

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1075 1057

№
з/п

Дата
обліку (за
наявності)

Дата повідомлення
емітента особою, що
здійснює облік права
власності на акції в

депозитарній системі
або акціонером

Повне найменування
юридичної особи - власника
пакета акцій або зазначення

"фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичнихосіб –
резидентів або ідентифікаційний код з

торговельного, судового або банківського
реєстру країни, де офіційно зареєстрований
іноземний суб'єкт господарської діяльності -

для юридичнихосіб - нерезидентів

Розмір частки
акціонера до

зміни (у
відсотках до
статутного
капіталу)

Розмірчасткиакціо
нерапіслязміни (у

відсотках до
статутного
капіталу)

1 2 3 4 5 6 7

1 09.03.2017 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз" 37994284 99.8948 99.897624

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, мiсцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 17. Розмiр частки ак-
цiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в загальнiй кiлькостi акцiй складає 295 598 516 акцiй (99,8948%) до змiни розмiру пакета акцiй, в загальнiйкiлькостi голосуючих
акцiй складає 295 598 516 акцiй (99,8948% ) до змiни розмiру пакета акцiй, розмiр частки акцiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в загальнiй кiлькостi акцiй складає
295 606 931 акцiй (99,897624 %) пiсля змiни розмiру пакета акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 606 931 акцiй (99,897624 %) пiсля
змiни розмiру пакета акцiй.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА"

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Коцарська, 24/26
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які

відбудуться 15 квітня 2017 року  о 10-00 год.  за адресою місця знаход-
ження товариства в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 15 квітня
2017 року з 8-00 год. до 9-45 год.  за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 11.04.2017р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження порядку проведення (регламенту)загальних зборів.
4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визна-
чення основних напрямків діяльності на  2017 рік.

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

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансо-
во-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2016 року.
9. Про виплату дивідендів. 
10. Про зміну типу Товариства (з публічного акціонерного товариства на

приватне акціонерне товариство) у відповідності до Закону України "Про
акціонерні товариства".

11. Про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА" на ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАР-
КІВ'ЯНКА" (повне), та з ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА"
на ПрАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА" (скорочене).

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товарис-
тва. Визначення повноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані пов-
новаження на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викла-
деного в новій редакції, та на підписання нової редакції Статуту Товарис-
тва. Визначення повноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані пов-
новаження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури
державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та
внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в ЄД-
РПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу Товариства, а також інших вста-
новлених законодавством відомостей.

13. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-
риства. 

14. Встановлення (визначення) кількісного складу Наглядової ради То-
вариства.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
17. Встановлення (визначення) кількісного складу Ревізійної комісії То-

вариства. 
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (з ревізором Товариства),

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товарис-
тва.

19. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 
20. Встановлення (визначення) кількісного складу Правління Товарис-

тва.   
21. Обрання членів Правління Товариства. Затвердження умов кон-

тракту, що укладатиметься з членом Правління, встановлення його розмі-
ру, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з членом
Правління Товариства.

22. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які мо-
жуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових
зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної су-
купної вартості. 

23. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися
(укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загаль-
них зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням ха-
рактеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для участі у зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам
акціонерів - паспорт і доручення на право представляти інтереси акціоне-
рів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законо-
давства.

З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акці-
онерів Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитися за
місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год.

Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус, юридичний відділ.
Відповідальна особа - Бузинний Андрій Олегович. Довідки за телефоном:
(057) 752-18-23

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

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

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

Голова правління  В.С.Домбровський

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5"

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н

4. Код за ЄДРПОУ:  05471230
5. Міжміський код та телефон, факс: (057)730-50-62 (057)731-42-98
6. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій

Найменування показника Звітний
період

Попередні
й період

Усього активів 326442 332744
Основні засоби 296475 289912
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4443
Запаси 6106 5217
Сумарна дебіторська заборгованість 8195 19658
Грошові кошти та їх еквівалент 7191 2828
Нерозподілений прибуток 26237 19844
Власний капітал 128904 122565
Статутний капітал 25000 25000
Довгострокові зобов’язання — —
Поточні зобов’язання 111018 71103
Чистий прибуток (збиток) 6393 5310
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250000000 250000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) — —

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1075 1057

№
з/п

Дата
обліку (за
наявності)

Дата повідомлення
емітента особою, що
здійснює облік права
власності на акції в

депозитарній системі
або акціонером

Повне найменування
юридичної особи - власника
пакета акцій або зазначення

"фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичнихосіб –
резидентів або ідентифікаційний код з

торговельного, судового або банківського
реєстру країни, де офіційно зареєстрований
іноземний суб'єкт господарської діяльності -

для юридичнихосіб - нерезидентів

Розмір частки
акціонера до

зміни (у
відсотках до
статутного
капіталу)

Розмірчасткиакціо
нерапіслязміни (у

відсотках до
статутного
капіталу)

1 2 3 4 5 6 7

1 09.03.2017 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз" 37994284 99.8948 99.897624

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, мiсцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 17. Розмiр частки ак-
цiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в загальнiй кiлькостi акцiй складає 295 598 516 акцiй (99,8948%) до змiни розмiру пакета акцiй, в загальнiйкiлькостi голосуючих
акцiй складає 295 598 516 акцiй (99,8948% ) до змiни розмiру пакета акцiй, розмiр частки акцiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в загальнiй кiлькостi акцiй складає
295 606 931 акцiй (99,897624 %) пiсля змiни розмiру пакета акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 606 931 акцiй (99,897624 %) пiсля
змiни розмiру пакета акцiй.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬ-

НО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ"

(код ЄДРПОУ 14071268, місцезнаходження: 61052, м. Харків вул.
Слов'янська буд. 8)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
14 квітня 2017 року о 10-00 за адресою: 61052, м.Харків, вул.Енгель-
са, буд.29 "Б", кімн.307. Реєстрація учасників відбудеться у день та за
місцем проведення зборів з 09-30 до 09-55. Перелік акціонерів, які мають
право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину
10.04.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Вибори лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності  Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради.
5. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016, рік, роз-

поділу прибутку та покриття збитків.
7. Про зміну типу та найменування Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Стату-

ту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на під-
писання Статуту Товариства в новій редакції.

9. Затвердження Положення Про Наглядову раду; Про Виконавчий
орган Товариства; Про Корпоративного секретаря; Про внутрішнього а-
удитора; Про виплату дивідендів; Про порядок розподілу прибутку; про
порядок ознайомлення акціонерів з інформацією; Про порядок створен-
ня, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств. 

10. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017

рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-

риства (тис. грн.)

До  дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (61052, м. Харків, вул. Ен-
гельса, буд. 29 "Б", кімн. 307 щопонеділка з 09-00 до 15-00, телефон для
довідок: (057) 728-03-25, e-mail: ussm-kharkiv@yandex.ua, адреса влас-
ного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukr-
spec.org.ua).  В день проведення зборів ознайомитись з документами
можливо за місцем проведення зборів. 

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

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на Загальних зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Найменування показника
Період 

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 1843 2200
Основні засоби 993 1282
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 9
Резервний капітал 20 20
Статутний капітал 18 18
Поточні зобов’язання 1549 1862
Запаси 97 140
Сумарна дебіторська заборгованість 753 731
Нерозподілений прибуток -1296 -1252
Власний капітал 294 338
Чистий прибуток (збиток) 6 -372
Середньорічна кількість акцій (шт.) 73290 73290
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33 33

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САД»
(код за ЄДРПОУ 00412458, місцезнаходження: 62485, Харківська обл., 

Харківський район, 
село Мала Рогань, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНЕВА, будинок 29) 

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться
14 квітня 2017 р. о 11:00 год. за адресою: Харківська обл.,

Харківський р-н, с. Затишшя, вул. Харківська, 5, адміністративна 
будівля, кімн.1

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 10:25 до 10:45 год. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ГОЛОСУВАННЯ): 

1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-
безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
3. Обрання голови та секретаря зборів. 
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
6. Звіт Правління ПАТ «САД» про результати фінансово-господарської 

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

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

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

9. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 р., розподіл 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 підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6386,0 6317,0

Основні засоби 3606,0 4009,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2463,0 1234,0
Сумарна дебіторська заборгованість 9,0 6,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 273,0 1068,0
Нерозподілений прибуток (5062,0) (4696,0)
Власний капітал 1503,0 1503,0
Статутний капітал 6185,0 6185,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3760,0 3325,0
Чистий прибуток (збиток) (366,0) 1521,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

14 9

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 10 квітня 2017 року, за три робочі дні до дня 
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загаль-
них зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська обл., Хар-
ківський р-н, с. Затишшя, вул. Харківська,5, адміністративна будівля, кімн. 1 з 
понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Єрмоленко С.І. Доку-
менти надаються акціонеру товариства або його представнику для озна-
йомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не 
пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведен-
ня чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учас-
нику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього 
письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформлене 
згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

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

Тел. для довідок: (057)74-75-177
Наглядова рада ПАТ «САД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №48, 13 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

50

ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ», 
код ЄДРПОУ 02659186,

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 13 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин

за адресою: 76026, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 140 – А, 
2-й поверх конференц зал. Реєстрація акціонерів буде проводитись  

13 квітня 2016 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45хв.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКТУРИСТ».

2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКТУРИСТ».

3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів 
ПрАТ  «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ».

4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» 
за 2016 рік.

5. Про порядок розподілу прибутку і збитків ПрАТ «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» за фінансовими результатами 2016 року, затвер-
дження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.

6. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» у 
2016 році.

7. Про звіт Правління ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ»  
у 2016 році.

8. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» у 
2016 році.

9. Про визначення основних напрямків діяльності та показників фінан-
сового плану ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» на 2017 рік.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ  «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКТУРИСТ».

11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКТУРИСТ».

12. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» та визна-
чення розміру їх винагороди.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКТУРИСТ».

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-
ТУРИСТ».

15. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з 
членами Ревізійної комісії ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» та визна-
чення розміру їх винагороди.

16. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову 
раду, Ревізійну комісію та Правління ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-
ТУРИСТ».

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» за 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника 
період 

звіт-
ний 

попере-
дній 

Усього активів 10309 10342
Основні засоби 10256 10079
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 403 463
Сумарна дебіторська заборгованість 382 455
Грошові кошти та їх еквіваленти 242 158
Нерозподілений прибуток 367 270
Власний капітал 10699 10591
Статутний капітал 9060 9060
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 644 1232
Чистий прибуток (збиток) 286 221
Середньорічна кількість акцій (шт.) 905050 905050
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 950 950
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 62 66

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
акціонерів ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ», складається станом на 
07 квітня 2017року.

Для участі у річних Загальних зборах представникам акціонера при собі 
необхідно мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами за-
конодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних Загальних зборів ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ», ак-
ціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 76026, місто Івано-
Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 140-А, приймальня, в робочі дні з поне-
ділка по п’ятницю з 10:00 год. по 16:00 год., до дати проведення річних 
Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів 
з вищенаведеними документами можна ознайомитися особисто в місці 
проведення Загальних зборів акціонерів до їх початку. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформлене 
згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

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

Телефон для довідок: (0342) 53-17-10; тел./факс (0342) 53-31-19. 
Наглядова рада ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ»

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РЕАГЕНТ"
Приватне акціонерне товариство "РЕАГЕНТ" (надалі - Товариство) (код

ЄДРПОУ 13433137, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Ударників, 27) пові-
домляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 14
квітня 2017 року о 10-00 за адресою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ка-
бінет дирекції. 

Проект порядку денного:
1. Обрання  лічильної комісії та затвердження її складу.
2.  Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3.  Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів.
4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 р.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства за 2016 р.
6. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Затвердження звіту та рі-

шень Наглядової ради. 
8. Відкликання та обрання членів та голови Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів, пок-

риття збитків Товариства за 2016р.
11. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом року. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-

тва за 2016 рік   (тис грн.)

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річ-
них загальних зборах відбудеться 14 квітня 2017 року з 09-00 до 09-45 год.
за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27  відповідно до переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному ста-
ном на 24-00 10 квітня 2017 року. Для реєстрації акціонерам при собі не-
обхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та документи,
які відповідно до чинного законодавства, підтверджують їх повноваження.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень з проекту питань порядку денного зборів за адре-
сою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27 (кабінет дирекції) у робочі дні з 9-00 до
17-00,  відповідальна особа - Генеральний директор Матвієнко С.А. Теле-
фон для довідок +380563703866. Адреса власного веб-сайту www.re-
agent.ua. Наглядова рада Товариства

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ОБ'ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ" !
(місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького (К. Маркса),

67-А, код за ЄДРПОУ  20272048)
Директор Приватного акціонерного товариства "Об'єднана інжиніринго-

ва компанія" (надалі - "Товариство") повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 року о 12 годи-
ні 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького (К. Маркса),
67-А, кімната 5. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 14
квітня 2017 року з 11 години 15 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем
проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту прове-

дення річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора за 2016р. Затвердження висновків та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства  за 2016р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з

урахуванням вимог передбачених законодавством.
Питання проекту порядку денного відносяться до питань, що виносять-

ся на голосування. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах - станом на 24 годину 10.04.2017 р. Для реєс-
трації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акці-
онерів - паспорт та  довіреність, що підтверджує їх повноваження, офор-
млену у відповідності до вимог чинного законодавства. З документами,
пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів, акціонери можуть

ознайомитися в Дирекції Товариства за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Явор-
ницького (К. Маркса), 67-А, кімната 5, у робочі дні з 13-00 до 15-30 години.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами -
директор Студняк Ольга Станіславівна. Адреса власного веб-сайту, на
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: http://oik.dp.ua. Телефон для дові-
док: (0562) 36-10-84, (056) 770-49-48.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ОІК" (тис. грн.)

Директор ПрАТ  "Об'єднана інжинірингова компанія"

Усього активів 6832,5 6029,7
Основні засоби 375,8 383,6
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
Запаси 2199 2105,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1352,2 1018,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 2905,5 2522,6
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 207,9 207,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 773,5 779,6
Чистий прибуток (збиток) 1866,8 2808,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700 700
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 42 42

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів                              1178 1255
Основні засоби                              153 191
Довгострокові фінансові інвестиції          129 129
Запаси 315 315
Сумарна дебіторська заборгованість          545 575
Грошові кошти та їх еквіваленти             9 20
Нерозподілений прибуток                     -733 -703
Власний капітал                             595 625
Статутний капітал                           990 990
Довгострокові зобов'язання                  0 0
Поточні зобов'язання                        584 630
Чистий прибуток (збиток)                    -15 16
Середньорічна кількість акцій (шт.)         189394 189394
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)                               0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду              0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)     3 3

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

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РЕАГЕНТ"
Приватне акціонерне товариство "РЕАГЕНТ" (надалі - Товариство) (код

ЄДРПОУ 13433137, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Ударників, 27) пові-
домляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 14
квітня 2017 року о 10-00 за адресою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ка-
бінет дирекції. 

Проект порядку денного:
1. Обрання  лічильної комісії та затвердження її складу.
2.  Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3.  Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів.
4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 р.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства за 2016 р.
6. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Затвердження звіту та рі-

шень Наглядової ради. 
8. Відкликання та обрання членів та голови Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів, пок-

риття збитків Товариства за 2016р.
11. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом року. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-

тва за 2016 рік   (тис грн.)

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річ-
них загальних зборах відбудеться 14 квітня 2017 року з 09-00 до 09-45 год.
за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27  відповідно до переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному ста-
ном на 24-00 10 квітня 2017 року. Для реєстрації акціонерам при собі не-
обхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та документи,
які відповідно до чинного законодавства, підтверджують їх повноваження.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень з проекту питань порядку денного зборів за адре-
сою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27 (кабінет дирекції) у робочі дні з 9-00 до
17-00,  відповідальна особа - Генеральний директор Матвієнко С.А. Теле-
фон для довідок +380563703866. Адреса власного веб-сайту www.re-
agent.ua. Наглядова рада Товариства

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ОБ'ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ" !
(місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького (К. Маркса),

67-А, код за ЄДРПОУ  20272048)
Директор Приватного акціонерного товариства "Об'єднана інжиніринго-

ва компанія" (надалі - "Товариство") повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 року о 12 годи-
ні 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького (К. Маркса),
67-А, кімната 5. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 14
квітня 2017 року з 11 години 15 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем
проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту прове-

дення річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора за 2016р. Затвердження висновків та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства  за 2016р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з

урахуванням вимог передбачених законодавством.
Питання проекту порядку денного відносяться до питань, що виносять-

ся на голосування. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах - станом на 24 годину 10.04.2017 р. Для реєс-
трації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акці-
онерів - паспорт та  довіреність, що підтверджує їх повноваження, офор-
млену у відповідності до вимог чинного законодавства. З документами,
пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів, акціонери можуть

ознайомитися в Дирекції Товариства за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Явор-
ницького (К. Маркса), 67-А, кімната 5, у робочі дні з 13-00 до 15-30 години.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами -
директор Студняк Ольга Станіславівна. Адреса власного веб-сайту, на
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: http://oik.dp.ua. Телефон для дові-
док: (0562) 36-10-84, (056) 770-49-48.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ОІК" (тис. грн.)

Директор ПрАТ  "Об'єднана інжинірингова компанія"

Усього активів 6832,5 6029,7
Основні засоби 375,8 383,6
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
Запаси 2199 2105,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1352,2 1018,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 2905,5 2522,6
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 207,9 207,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 773,5 779,6
Чистий прибуток (збиток) 1866,8 2808,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700 700
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 42 42

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів                              1178 1255
Основні засоби                              153 191
Довгострокові фінансові інвестиції          129 129
Запаси 315 315
Сумарна дебіторська заборгованість          545 575
Грошові кошти та їх еквіваленти             9 20
Нерозподілений прибуток                     -733 -703
Власний капітал                             595 625
Статутний капітал                           990 990
Довгострокові зобов'язання                  0 0
Поточні зобов'язання                        584 630
Чистий прибуток (збиток)                    -15 16
Середньорічна кількість акцій (шт.)         189394 189394
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)                               0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду              0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)     3 3
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До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РЕАГЕНТ"
Приватне акціонерне товариство "РЕАГЕНТ" (надалі - Товариство) (код

ЄДРПОУ 13433137, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Ударників, 27) пові-
домляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 14
квітня 2017 року о 10-00 за адресою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ка-
бінет дирекції. 

Проект порядку денного:
1. Обрання  лічильної комісії та затвердження її складу.
2.  Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3.  Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів.
4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 р.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства за 2016 р.
6. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Затвердження звіту та рі-

шень Наглядової ради. 
8. Відкликання та обрання членів та голови Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів, пок-

риття збитків Товариства за 2016р.
11. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом року. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-

тва за 2016 рік   (тис грн.)

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річ-
них загальних зборах відбудеться 14 квітня 2017 року з 09-00 до 09-45 год.
за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27  відповідно до переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному ста-
ном на 24-00 10 квітня 2017 року. Для реєстрації акціонерам при собі не-
обхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та документи,
які відповідно до чинного законодавства, підтверджують їх повноваження.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень з проекту питань порядку денного зборів за адре-
сою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27 (кабінет дирекції) у робочі дні з 9-00 до
17-00,  відповідальна особа - Генеральний директор Матвієнко С.А. Теле-
фон для довідок +380563703866. Адреса власного веб-сайту www.re-
agent.ua. Наглядова рада Товариства

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ОБ'ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ" !
(місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького (К. Маркса),

67-А, код за ЄДРПОУ  20272048)
Директор Приватного акціонерного товариства "Об'єднана інжиніринго-

ва компанія" (надалі - "Товариство") повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 року о 12 годи-
ні 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького (К. Маркса),
67-А, кімната 5. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 14
квітня 2017 року з 11 години 15 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем
проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту прове-

дення річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора за 2016р. Затвердження висновків та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства  за 2016р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з

урахуванням вимог передбачених законодавством.
Питання проекту порядку денного відносяться до питань, що виносять-

ся на голосування. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах - станом на 24 годину 10.04.2017 р. Для реєс-
трації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акці-
онерів - паспорт та  довіреність, що підтверджує їх повноваження, офор-
млену у відповідності до вимог чинного законодавства. З документами,
пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів, акціонери можуть

ознайомитися в Дирекції Товариства за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Явор-
ницького (К. Маркса), 67-А, кімната 5, у робочі дні з 13-00 до 15-30 години.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами -
директор Студняк Ольга Станіславівна. Адреса власного веб-сайту, на
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: http://oik.dp.ua. Телефон для дові-
док: (0562) 36-10-84, (056) 770-49-48.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ОІК" (тис. грн.)

Директор ПрАТ  "Об'єднана інжинірингова компанія"

Усього активів 6832,5 6029,7
Основні засоби 375,8 383,6
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
Запаси 2199 2105,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1352,2 1018,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 2905,5 2522,6
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 207,9 207,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 773,5 779,6
Чистий прибуток (збиток) 1866,8 2808,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700 700
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 42 42

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів                              1178 1255
Основні засоби                              153 191
Довгострокові фінансові інвестиції          129 129
Запаси 315 315
Сумарна дебіторська заборгованість          545 575
Грошові кошти та їх еквіваленти             9 20
Нерозподілений прибуток                     -733 -703
Власний капітал                             595 625
Статутний капітал                           990 990
Довгострокові зобов'язання                  0 0
Поточні зобов'язання                        584 630
Чистий прибуток (збиток)                    -15 16
Середньорічна кількість акцій (шт.)         189394 189394
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)                               0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду              0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)     3 3

 Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕТІй КИїВ-

СЬКИй АВТОРЕМОНТНИй ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05482469, міс-
це знаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76) (надалі – Товариство) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 14 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 04114, Україна, 
м.  Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, актовий зал №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) їх представників, для участі у загаль-
них зборах відбудеться з 10:00 до 10:55 у день та за місцем проведення 
загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 10 квітня 2017 року. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-
лосування на загальних зборах Товариства.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління.

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

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результата-

ми фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2016 року. 
11. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2016 року.
12. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства та зміну наймену-

вання Товариства у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відпо-
відність з Законом України «Про акціонерні товариства».

13. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та вну-
трішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням ді-
яльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні то-
вариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання 
Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Для участі у загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, за-
свідчених належним чином.

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

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 04114, 
м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, (приймальня), по вівторкам і 
четвергам з 9-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00) а в день проведення за-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 

Член Правління Товариства Турій Олеся Андріївна. 
Контактний телефон (044) 430-67-34, контактна особа - Турій Олеся Ан-

дріївна.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 

пiдприємства (тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3271 2889
Основні засоби 2946 2631
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 35 50
Сумарна дебіторська заборгованість 220 127
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток 1823 1820
Власний капітал 1852 1849
Статутний капітал 29 29
Довгострокові зобов'язання 399 162
Поточні зобов'язання 925 793
Чистий прибуток (збиток) 3 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 580420 580420
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) 14 14

Голова Наглядової ради  Ю.І.Євградов

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РЕАГЕНТ"
Приватне акціонерне товариство "РЕАГЕНТ" (надалі - Товариство) (код

ЄДРПОУ 13433137, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Ударників, 27) пові-
домляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 14
квітня 2017 року о 10-00 за адресою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ка-
бінет дирекції. 

Проект порядку денного:
1. Обрання  лічильної комісії та затвердження її складу.
2.  Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3.  Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів.
4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 р.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства за 2016 р.
6. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Затвердження звіту та рі-

шень Наглядової ради. 
8. Відкликання та обрання членів та голови Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів, пок-

риття збитків Товариства за 2016р.
11. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом року. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-

тва за 2016 рік   (тис грн.)

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річ-
них загальних зборах відбудеться 14 квітня 2017 року з 09-00 до 09-45 год.
за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27  відповідно до переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному ста-
ном на 24-00 10 квітня 2017 року. Для реєстрації акціонерам при собі не-
обхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та документи,
які відповідно до чинного законодавства, підтверджують їх повноваження.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень з проекту питань порядку денного зборів за адре-
сою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27 (кабінет дирекції) у робочі дні з 9-00 до
17-00,  відповідальна особа - Генеральний директор Матвієнко С.А. Теле-
фон для довідок +380563703866. Адреса власного веб-сайту www.re-
agent.ua. Наглядова рада Товариства

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ОБ'ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ" !
(місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького (К. Маркса),

67-А, код за ЄДРПОУ  20272048)
Директор Приватного акціонерного товариства "Об'єднана інжиніринго-

ва компанія" (надалі - "Товариство") повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 року о 12 годи-
ні 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького (К. Маркса),
67-А, кімната 5. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 14
квітня 2017 року з 11 години 15 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем
проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту прове-

дення річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора за 2016р. Затвердження висновків та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства  за 2016р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з

урахуванням вимог передбачених законодавством.
Питання проекту порядку денного відносяться до питань, що виносять-

ся на голосування. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах - станом на 24 годину 10.04.2017 р. Для реєс-
трації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акці-
онерів - паспорт та  довіреність, що підтверджує їх повноваження, офор-
млену у відповідності до вимог чинного законодавства. З документами,
пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів, акціонери можуть

ознайомитися в Дирекції Товариства за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Явор-
ницького (К. Маркса), 67-А, кімната 5, у робочі дні з 13-00 до 15-30 години.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами -
директор Студняк Ольга Станіславівна. Адреса власного веб-сайту, на
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: http://oik.dp.ua. Телефон для дові-
док: (0562) 36-10-84, (056) 770-49-48.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ОІК" (тис. грн.)

Директор ПрАТ  "Об'єднана інжинірингова компанія"

Усього активів 6832,5 6029,7
Основні засоби 375,8 383,6
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
Запаси 2199 2105,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1352,2 1018,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 2905,5 2522,6
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 207,9 207,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 773,5 779,6
Чистий прибуток (збиток) 1866,8 2808,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700 700
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 42 42

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів                              1178 1255
Основні засоби                              153 191
Довгострокові фінансові інвестиції          129 129
Запаси 315 315
Сумарна дебіторська заборгованість          545 575
Грошові кошти та їх еквіваленти             9 20
Нерозподілений прибуток                     -733 -703
Власний капітал                             595 625
Статутний капітал                           990 990
Довгострокові зобов'язання                  0 0
Поточні зобов'язання                        584 630
Чистий прибуток (збиток)                    -15 16
Середньорічна кількість акцій (шт.)         189394 189394
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)                               0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду              0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)     3 3

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДГРАНІТ"

(далі - "Товариство"), місцезнаходження: Україна, 27641, Кіровог-
радська область, Кіровоградський район, село Соколівське, вулиця
Шосейна, 50, повідомляє, що 20 квітня 2017 року о 10.00 год., за міс-
цезнаходженням Товариства в залі на ІІІ поверсі адміністративного
приміщення відбудуться чергові загальні збори акціонерів (далі - "збо-
ри"). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 20 квіт-
ня 2017 року з 8.30 год. до 9.45 год. за місцем проведення зборів. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах ста-
ном на 24 годину 13 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвер-

дження регламенту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Звіт комісії з припинення про діяльність Товариства за 2016 рік та

основні напрямки роботи на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-гос-
подарської діяльності Товариства у 2016 році. 

6. Звіт наглядової ради Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

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

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

12. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
13. Обрання членів ревізійної комісії.
14. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з чле-

нами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з ними.

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

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, для представни-
ків - довіреність, оформлену згідно чинного законодавства. До дня про-
ведення зборів акціонери мають можливість попередньо ознайомитися з
документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., в кабінеті юриста на ІІ повер-
сі адміністративного приміщення за адресою: Україна, 27641, Кіровог-
радська область, Кіровоградський район, село Соколівське, вулиця Шо-
сейна, 50, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення до
початку зборів; контактний телефон (0522) 55-31-04. Права акціонерів
щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рі-
шень до питань визначені статтею 38 Закону України "Про акціонерні то-
вариства". Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами - член наглядової ради ПАТ "Кіровоградграніт"
Степаненко Вадим Олександрович. Адреса сайту на якому розміщена
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: http://13744297.smida.gov.ua.

Наглядова рада ПАТ "Кіровоградграніт"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСтВО 
"КУП'ЯНСЬКИЙ МАШЗАВОД"

(код за ЄДРПОУ 00372307, місцезнаходження 63700, Харківська обл.,
м. Куп'янськ, вул.Комсомольська (Студентська), буд.38)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
"14" квітня 2017 року о 13:00 за адресою: Харківська обл., м.Куп'янськ,
вул.Комсомольська (Студентська), буд.36, актова зала автотранспортного
коледжу. Реєстрація учасників у день та за місцем проведення зборів з
12.00 до 12.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних збо-
рах, складається станом на 24 годину 10.04.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на
голосування):

1. Про передачу повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
3. Звіт Директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку

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

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 13 квітня
2017 року (включно) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обід-
ня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.) за місцезнаходженням Товариства:
Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Студентська (Комсомольська), буд.38,
кабінет бухгалтерії. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами
Зборів - головний бухгалтер Котлярова Г.Ф. В день проведення зборів оз-
найомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного, відбувається у місці проведення зборів. Адреса
власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень що-
до кожного з питань, включених до проекту порядку денного, -
bgs.kh.ua/em/138-00372307.

(!) 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 рахунка в цінних паперах з депозитарною
установою від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на
загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Найменування показника
період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього ак тивів 144479 144440
Основні засоби 52586 56508
Довгострокові фінансові інвестиції 26233 26223
Запаси 22521 19961
Сумарна дебіторська заборгованість 18948 20916
Грошові кошти та їх еквіваленти 940 170
Нерозподілений прибуток -21609 -18591
Власний капітал 54763 54763
Статутний капітал 9300 9300
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 57975 54916
Чистий прибуток (збиток) -3018 -4236
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 283 339

Найменування показників
Період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 4105 4889
Основні засоби 8120 8070
Запаси 2418 1083

Сумарна дебіторська заборгованість 506 2475
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 155
Нерозподілений прибуток -746 -754
Власний капітал 165 165
Статутний капітал 1476,96 1476,96
Поточні зобов’язання 3209 4001
Чистий прибуток (збиток) 8 -58
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5907840 5907840
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 37

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

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РАРИТЕТ»
(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28, літ. А
Відповідно до положень Статуту Товариства Наглядова Рада Товариства 

повідомляє, що 19 квітня 2017 року відбудуться чергові Загальні збори акціо-
нерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РАРИТЕТ» 
(надалі – «Загальні збори») за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирно-
го, 28, літ. А. (приміщення №159). Початок Загальних зборів о 17.00. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах – 12 квітня 2017 року (станом на 24.00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕНННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Про обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборів акціоне-

рів Товариства.
4. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-

вариства за 2016 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положення про виконавчий орган (Правління) 

Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Про попереднє надання згоди на схвалення значних правочинів на 

2017 рік.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

(ТИС.ГРН.)

Найменування показника Період
Попередній (2015р.) Звітний (2016 р.)

Усього активів 64391 70794

Основні засоби 4133 4071
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 132 280
Сумарна дебіторська заборгованість 978 3944
Поточні фінансові інвестиції 38337 46622
Грошові кошти та їх еквіваленти 19643 14736
Нерозподілений прибуток (збиток) (16358) 15
Власний капітал 59916 59931
Статутний капітал 50050 50050
Довгострокові зобов'язання 3756 10420
Поточні зобов'язання 719 133
Чистий прибуток (збиток) (16358) 15
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2600000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

111 137

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться - 19 квітня 2017 року 
з 16.00 до 16.50 за місцем проведення Загальних зборів.

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

Від дати персонального повідомлення акціонерів про проведення чер-
гових Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом вручення акціоне-
рам письмових повідомлень Головою Наглядової ради особисто під розпис 
до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства - 01011,  
м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28, літ. А. (приміщення №159), у робочі дні, в 
робочий час - з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день 
проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна 
особа за надання документів на ознайомлення акціонерам – Голова Прав-
ління Товариства – Бутківська Тетяна Володимирівна.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних збо-
рах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Наглядова Рада ПрАТ «Страхова компанія «РАРИТЕТ» 
т. /044/ 280 08 04, 280 08 19

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДГРАНІТ"

(далі - "Товариство"), місцезнаходження: Україна, 27641, Кіровог-
радська область, Кіровоградський район, село Соколівське, вулиця
Шосейна, 50, повідомляє, що 20 квітня 2017 року о 10.00 год., за міс-
цезнаходженням Товариства в залі на ІІІ поверсі адміністративного
приміщення відбудуться чергові загальні збори акціонерів (далі - "збо-
ри"). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 20 квіт-
ня 2017 року з 8.30 год. до 9.45 год. за місцем проведення зборів. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах ста-
ном на 24 годину 13 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвер-

дження регламенту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Звіт комісії з припинення про діяльність Товариства за 2016 рік та

основні напрямки роботи на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-гос-
подарської діяльності Товариства у 2016 році. 

6. Звіт наглядової ради Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

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

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

12. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
13. Обрання членів ревізійної комісії.
14. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з чле-

нами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з ними.

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

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, для представни-
ків - довіреність, оформлену згідно чинного законодавства. До дня про-
ведення зборів акціонери мають можливість попередньо ознайомитися з
документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., в кабінеті юриста на ІІ повер-
сі адміністративного приміщення за адресою: Україна, 27641, Кіровог-
радська область, Кіровоградський район, село Соколівське, вулиця Шо-
сейна, 50, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення до
початку зборів; контактний телефон (0522) 55-31-04. Права акціонерів
щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рі-
шень до питань визначені статтею 38 Закону України "Про акціонерні то-
вариства". Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами - член наглядової ради ПАТ "Кіровоградграніт"
Степаненко Вадим Олександрович. Адреса сайту на якому розміщена
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: http://13744297.smida.gov.ua.

Наглядова рада ПАТ "Кіровоградграніт"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСтВО 
"КУП'ЯНСЬКИЙ МАШЗАВОД"

(код за ЄДРПОУ 00372307, місцезнаходження 63700, Харківська обл.,
м. Куп'янськ, вул.Комсомольська (Студентська), буд.38)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
"14" квітня 2017 року о 13:00 за адресою: Харківська обл., м.Куп'янськ,
вул.Комсомольська (Студентська), буд.36, актова зала автотранспортного
коледжу. Реєстрація учасників у день та за місцем проведення зборів з
12.00 до 12.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних збо-
рах, складається станом на 24 годину 10.04.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на
голосування):

1. Про передачу повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
3. Звіт Директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку

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

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 13 квітня
2017 року (включно) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обід-
ня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.) за місцезнаходженням Товариства:
Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Студентська (Комсомольська), буд.38,
кабінет бухгалтерії. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами
Зборів - головний бухгалтер Котлярова Г.Ф. В день проведення зборів оз-
найомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного, відбувається у місці проведення зборів. Адреса
власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень що-
до кожного з питань, включених до проекту порядку денного, -
bgs.kh.ua/em/138-00372307.

(!) 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 рахунка в цінних паперах з депозитарною
установою від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на
загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Найменування показника
період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього ак тивів 144479 144440
Основні засоби 52586 56508
Довгострокові фінансові інвестиції 26233 26223
Запаси 22521 19961
Сумарна дебіторська заборгованість 18948 20916
Грошові кошти та їх еквіваленти 940 170
Нерозподілений прибуток -21609 -18591
Власний капітал 54763 54763
Статутний капітал 9300 9300
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 57975 54916
Чистий прибуток (збиток) -3018 -4236
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 283 339

Найменування показників
Період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 4105 4889
Основні засоби 8120 8070
Запаси 2418 1083

Сумарна дебіторська заборгованість 506 2475
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 155
Нерозподілений прибуток -746 -754
Власний капітал 165 165
Статутний капітал 1476,96 1476,96
Поточні зобов’язання 3209 4001
Чистий прибуток (збиток) 8 -58
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5907840 5907840
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 37

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 
"НIКОПОЛЬСЬКИй 
ПIВДЕННОТРУБНИй ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 05393108
3. Місцезнаходження 53201 м.Нiкополь пр.Трубникiв,91
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(05662)2-30-69 (05662)2-30-69

5. Електронна поштова адреса buh1-nptz@ptz-nik.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ptz-nik.com.ua

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

II. Текст повідомлення
За даними реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «НПТЗ», складе-

ного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 01.03.17, який отри-
мано Товариством 09.02.2017 року, на рахунку власника акцiй, якому належить 
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, вiдбулись змiни розмiру пакета акцiй. 
Розмiр частки акцiонера – KINTERO LIMITED, код 172033, мiсцезнаходження 
Трайдент Чемберс, м.Вiкторiя, о.Мае, 1388 (Сейшельськi о-ви) у загальнiй 

кiлькостi акцiй змiнився з 0% до 19.338041%, у тому числi, розмiр частки 
акцiонера у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнився з 0% до 19.997582%.

За даними реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «НПТЗ», складе-
ного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 01.03.17, який отри-
мано Товариством 09.02.2017 року, на рахунку власника акцiй, якому належить 
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, вiдбулись змiни розмiру пакета акцiй. 
Розмiр частки акцiонера – BELISMO LIMITED, код 172032, мiсцезнаходження 
Трайдент Чемберс, м.Вiкторiя, о.Мае, 1388 (Сейшельськi о-ви) у загальнiй 
кiлькостi акцiй змiнився з 0% до 19.337861%, у тому числi, розмiр частки 
акцiонера у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнився з 0% до 19.997394%.

За даними реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «НПТЗ», скла-
деного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 01.03.17, який 
отримано Товариством 09.02.2017 року, на рахунку власника акцiй, якому 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, вiдбулись змiни розмiру 
пакета акцiй. Розмiр частки акцiонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Транспортно-Iнвестицiйнi технологiї», код 33946766, 
мiсцезнаходження 03057 Україна,мiсто Київ вулиця Дегтярiвська, 31 у 
загальнiй кiлькостi акцiй змiнився з 38.675721% до 0%, у тому числi, розмiр 
частки акцiонера у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнився з 
39.995557% до 0%.

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 Горбова Ольга Iванiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.10
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛІТА», 

надалі — «Товариство»
(код за ЄДРПОУ 00310120, місцезнаходження: вул. Освіти, буд. 10,  

смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернігівська обл., 16100) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
14 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: вул. Освіти, буд. 10,  
смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернігівська обл., зал засідань  
на 2-му поверсі адміністративної будівлі. Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде 
проводитись 14 квітня 2017 року з 14:00 до 14:45 за місцем їх проведення. 
Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а 
представнику акціонера — також довіреність, оформлену відповідно до чин-
ного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності 
від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його 
на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію 
про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних 
зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 10.04.2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-

лосування з питань порядку денного.
3. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціоне-

рів, затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 

2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2016 рік. 

8. Розподіл прибутку за 2016 рік.
9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту у новій 

редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.

12. Обрання Голови Наглядової ради
13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть 

ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства: вул. Освіти, буд. 10, смт Со-
сниця, Сосницький р-н, Чернігівська обл., приймальня у робочі дні з 10:00 до 
11:30, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

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

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: Головний бухгалтер Бахир Людмила Миколаївна, контактний 
телефон (04655) 4-13-46.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний
2016 рік

звітний
2015 рік

Усього активів 84 803 97 131
Основні засоби 6 054 6 698
Довгострокові фінансові інвестиції 47 928 60 664
Запаси 28 445 24 991 
Сумарна дебіторська заборгованість 801 1 197
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 535 3 533
Нерозподілений прибуток 58 148 55 760
Власний капітал 70 201 75 652
Статутний капітал 569 569
Довгострокові зобов’язання 6 329 14 473
Поточні зобов’язання 7 421 7 000
Чистий прибуток (збиток) 1 947 4 470
Середньорічна кількість акцій (шт.) 113 720 113 720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 333 351

Наглядова рада ПрАТ «Еліта»

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854» Місцезнаходження това-
риства: Україна, 29008, м. Хмельницький, вул. Київська, 4.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 

16854» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
14 квітня 2017р. о 14:00 за місцезнаходженням товариства: м. Хмель-
ницький вул. Київська, 4, 3-й поверх, актовий зал. Реєстрація учас-
ників чергових Загальних зборів акціонерів проходитиме 14 квітня 
2017 року в приміщенні ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854» за місцем 
проведення. Реєстрація акціонерів починається о 13.15 і закінчиться о 
13.45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-
рах, складається станом на 24 годину 10 квітня 2017 року у порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та 
проекти рішень:

1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів, лічильної 
комісії та затвердження регламенту зборів. 2. Про затвердження звіту 
Правління про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 3. Про звіт На-
глядової Ради товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. 4. Про звіт та 
висновки Ревізійної комісії товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства. 5. Про за-
твердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 6. Про 
розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 
2016  року. 7. Вибори керівних органів та органів контролю товариства. 
8. Зміна типу та назви Товариства. 9. Затвердження нової редакції 
Статуту товариства. 10. Про продаж акцій належних ПАТ «Хмельниць-
ке АТП 16854»

Під час підготовки до загальних зборів, всі акціонери ПАТ «Хмель-
ницьке АТП 16854» мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами у робочі дні з 8.00 до 

17.00. за адресою: м. Хмельницький, вул. Київська, 4, офіс № 216. Від-
повідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
— юрисконсульт Гирич В.С. (тел. (038) 725-767). Адреса веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: www.atp-16854.km.ua.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно 
мати паспорт або документ, що посвідчує особу; представникам акціо-
нерів — паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чи-
ном оформлене доручення на право участі та голосування на черго-
вих Загальних зборах акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства

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

Звітний
2016 рік

Попередній
2015 рік

Усього активів 6354,7 6522,8
Основні засоби 3784,5 3965,9
Довгострокові фінансові інвестиції 969,2 968,2
Запаси 20,8 27,2
Сумарна дебіторська заборгованість 1463 1494,8
 Грошові кошти та їхні еквіваленти 117,2 66,2
Нерозподілений прибуток (збиток) 857,2 760,7
Власний капітал 1503,1 1503,1
Статутний капітал 1333,7 1333,7
Довгострокові зобов’язання 275,8 276,2
Поточні зобов’язання 2422,2 2686,9
Чистий прибуток (збиток) 96,5 34,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5334800 5334800
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

43 45

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»
2. Код за ЄДРПОУ-00176472
3. Місцезнаходження-85000, Донецька обл., м. Добропiлля, вул. Київ-

ська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс-+380627727496 +380627727494
5. Електронна поштова адреса-ZonenkoLN@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-http://www.dtek.com/investors_and_
partners/asset/dobropolskaya/

7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»

II. Текст повідомлення
№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом 

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 07.03.2017 3 444 470 545 0,732
Зміст інформації:
07.03.2017 року Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi — Товариство) (Протокол б/н вiд 
07.03.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, ідентифікаційний код юридичної особи 34456687) 
про надання охоронних послуг в, на наступних умовах:
• Предмет договору — надання охоронних послуг;
• Загальна сума Правочину — 3 444 660,00 гривень без урахування ПДВ;
• Строк дії договору — до 31.12.2017 року;
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (місцезнаходжен-
ня: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, ідентифікаційний код юридичної особи 34456687) — є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi 
статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 3 444 660,00 гривень без ПДВ;
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545 000,00 гривень;
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства — 0,732%.
№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом 

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 07.03.2017 4 166 470 545 0,885
Зміст інформації:
07.03.2017 року Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi — Товариство) (Протокол б/н вiд 
07.03.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме додаткової угоди до Договору 
№253-ЦД-ДЦ від 30.12.2015 року про постачання теплової енергії з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛ-
ЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600, місцезнаходження: 85043, Донецька обл., місто Добропілля, місто Білицьке, вулиця Красноармій-
ська, будинок 1А) щодо збільшення ціни договору, на наступних умовах:
• Предмет договору — постачання теплової енергії;
• Загальна сума Правочину — 4 166 666,66 гривень без урахування ПДВ;
• Умови постачання — протягом строку дії договору;
• Строк дії договору — до 30.04.2017 року;
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 37014600, 
місцезнаходження: 85043, Донецька обл., місто Добропілля, місто Білицьке, вулиця Красноармійська, будинок 1А — є афiлiйованою особою до акцiонерiв 
Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 4 166 666,66 гривень без урахування ПДВ;
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545 000,00 гривень гривень;
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства — 0,885%.
№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом 

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 07.03.2017 5 500 470 545 1,168
Зміст інформації:
07.03.2017 року Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi — Товариство) (Протокол б/н вiд 
07.03.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕСКО» (ідентифікаційний код юридичної особи 40124047) щодо про надання послуг з інформаційних техно-
логій, на наступних умовах:
• Предмет договору — надання послуг енергосервісу відносно об’єкту переоснащення (система освітлення будівлі головного корпусу ПАТ «ДТЕК Добро-
пільська ЦЗФ» з поділом на позначки: (0м, +9м, +13м, +17м, +21м, +25м, +31м)) шляхом виконання комплексу заходів по впровадженню енергозберігаю-
чих (енергоефективних) технологій з матеріалів і устаткування виконавця;
• Загальна сума Правочину — 5 500 000, 00 гривень без урахування ПДВ, за умови, що ціна послуг, що надаються, виплачується за рахунок досягнутої 
Товариством економії в результаті виконання енергосервісу;
• Строк дії договору — до 01.10.2022 року;
• Відсоток від досягненої Товариством економії в результаті виконання енергосервісу, який виплачується Товариством виконавцю, — 70%.
• Порядок оплати послуг енергосервісу:
• Товариство виплачує виконавцеві авансовий платіж в розмірі 840 000 (вісімсот сорок тисяч) грн., в т.ч. ПДВ 140 000 (сто сорок тисяч) гривень, протягом 
20 (двадцяти) календарних днів з дати укладання енергосервісного договору;
• Після кожного звітного періоду (місяця) Товариство виплачує виконавцеві оплату за енергосервіс згідно умов енергосервісного договору та протягом дії 
енергосервісного договору, за умови, що сума виплат Товариства виконавцеві енергосервісу не буде перевищувати 70% досягнутої економії.
• Сплачений Товариством авансовий платіж відноситься в рахунок майбутніх платежів за енергосервіс за перші звітні періоди (місяці).
• Інші умови правочину — на розсуд Генерального директора.
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: «ДТЕК ЕСКО», ідентифікаційний код юридичної особи 40124047, мiсцезнаходження: 01032, 
мiсто Київ, вул. Льва Толстого, 57 — є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 5 500 000, 00 гривень без ПДВ;
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• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545 000,00 гривень;
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства — 1,168%.
№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом 

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 07.03.2017 3 000 470 545 0,637
Зміст інформації:
• 07.03.2017 року Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi — Товариство) (Протокол б/н вiд 
07.03.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕСКО» (ідентифікаційний код юридичної особи 40124047) щодо про надання послуг з інформаційних техно-
логій, на наступних умовах:
• Предмет договору — надання послуг енергосервісу шляхом виконання комплексу заходів по впровадженню енергозберігаючих (енергоефективних) 
технологій з матеріалів і устаткування виконавця відносно наступних об’єктів переоснащення:
• приводи стрічкових конвеєрів поз. 547-1 та 547-2, будівля дільниці навантаження, надбункерне приміщення, галерея №13 (547-1) та галерея №14 (547-2);
• насосні агрегати 200Д90 поз 197-1, 197-2, будівля насосної технічної води;
• привід стрічкового конвеєра поз. 242 галерея №3 та галерея №4 (породний ланцюг).
• Загальна сума Правочину — 3 000 000,00 гривень без урахування ПДВ, за умови, що ціна послуг, що надаються, виплачується за рахунок досягнутої 
Товариством економії в результаті виконання енергосервісу;
• Строк дії договору — до 01.10.2021 року;
• Відсоток від досягнутої Товариством економії в результаті виконання енергосервісу, який виплачується Товариством виконавцю, — 70%.
• Порядок оплати послуг енергосервісу:
• Товариство виплачує виконавцеві авансовий платіж в розмірі 291 000 (двісті дев’яносто одна тисяча) гривень, в т.ч. ПДВ 48 500 (сорок вісім тисяч п’ятсот) 
гривень протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати укладання енергосервісного договору;
• Після кожного звітного періоду (місяця) Товариство виплачує виконавцеві оплату за енергосервіс згідно умов енергосервісного договору та протягом дії 
енергосервісного договору, за умови, що сума виплат Товариства виконавцеві енергосервісу не буде перевищувати ціни правочину.
• Сплачений Товариством авансовий платіж відноситься в рахунок майбутніх платежів за енергосервіс за перші звітні періоди (місяці).
• Інші умови правочину — на розсуд Генерального директора.
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: «ДТЕК ЕСКО», ідентифікаційний код юридичної особи 40124047, мiсцезнаходження: 01032, 
мiсто Київ, вул. Льва Толстого, 57 — є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 3 000 000,00 гривень без ПДВ;
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545 000,00 гривень;
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства — 0,637%.

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 Судак Надiя Григорiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.03.2017
(дата)

(код за ЄДРПОУ 00309134, місцезнаходження товариства: п/і: 90300, 
Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 13) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуть-
ся 20 квітня 2017 року о 13:00 год. за адресою: Закарпатська область, 
м. Виноградів, вул. Миру, буд. 13, у приміщені актового залу (другий 
поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних 
Загальних зборах буде проводитись з 12:00 год. до 12:45 год. за місцем 
проведення Загальних зборів.

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

Для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів документ, що по-
свідчує особу та довіреність оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства в Україні. 

З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають 
можливість ознайомитись, звернувшись із письмовою заявою на ім’я ди-
ректора Товариства. Прийняття заяв та ознайомлення із матеріалами 
зборів здійснюється у приймальні Товариства у робочі дні з 09.00 до 
16.00 год. за адресою: м. Виноградів, вул. Миру, буд. 13, а в день прове-
дення зборів — за місцем їх проведення, а також на власному сайті това-
риства: grono-teks.emitents.net.ua. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного — секретар 
Чийпеш Агнета Михайлівна Довідки за телефоном(03143) 2-18-09. 

Проект порядку денного
1.Про обрання членів лічильної комісії
2.Про обраня голови та секретаря зборів
3. Про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого 

органу Товариства за 2016р. 
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2016р.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної ко-

місії Товариства за 2016р.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р. 
9. Про зміну типу(найменування) товариства з публічного акціонерно-

го товариства «ГРОНО-ТЕКС» на приватне акціонерне товариство 

«ГРОНО-ТЕКС» та надання повноважень щодо переоформлення доку-
ментів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.

10.Про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження 
його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства 
та визначення уповноважених осіб товариства щодо підписання нової 
редакції Статуту.

11. Про внесення змін до положень товариства шляхом затвердження 
їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення 
про наглядову раду, положення про одноособовий виконавчий орган, по-
ложення про ревізійну комісію, у зв'язку зі зміною типу(найменування) 
товариства та визначення уповноважених осіб товариства, яким нада-
ються повноваження щодо підписання нових редакцій положень Товари-
ства.

12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів реві-
зійної комісії Товариства.

13.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника Період

Звітний
(2016р.)

Попередній
(2015р.)

Усього активів 70570 29633
Основні засоби 59530 20934
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 4513 4581
Сумарна дебіторська заборгованість 4585 2789
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 733
Нерозподілений прибуток 4633 159
Власний капітал 26333 21859
Статутний капітал 12680 12680
Довгострокові зобов’язання 35611
Поточні зобов’язання 8626 7774
Чистий прибуток (збиток) 4474 7729
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12680045515 12680045515
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

523 537

Директор  Лакотош І.В. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРОНО-ТЕКС» 
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ»!
Публічне акціонерне товариство «Чернігівський річковий порт» (код 

ЄДРПОУ 03150220, місцезнаходження: 14000, м. Чернігів вул. Підвальна, 
буд. 23) ( надалі — «Товариство») повідомляє, що чергові (річні) загальні 
збори акціонерів Товариства відбудуться 20 квітня 2017 року об 11:00 за 
адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Підвальна, буд. 23, кабінет генераль-
ного директора.

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

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 

ради Товариства та виконавчого органу Товариства.
3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схва-

лення правочинів, вчинених виконавчим органом Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та порядок 

виплати дивідендів.
6. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
7. Про обрання членів наглядової ради.
8. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, 

що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової 
ради.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбувати-
меться 20 квітня 2017 року з 10.00 до 10.30 години за місцем проведення 

чергових (річних) загальних зборів. Для участі у зборах акціонерам-
фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт). Представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу та 
документ, що підтверджує повноваження представника, оформлений в 
порядку, встановленому чинним законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах — 13 квітня 2017 року (24 година).

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів 14003 19 280
Основні засоби 10 728 12 079
Довгострокові фінансові інвестиції 554 -
Запаси 24 30
Сумарна дебіторська заборгованість 2 490 6 952
Грошові кошти та їх еквіваленти 100 112
Нерозподілений прибуток -5 754 +4 960
Власний капітал 5 085 16 532
Статутний капітал 1 517 1 517
Довгострокові зобов’язання 2 046 2 207
Поточні зобов’язання 6 828 499
Чистий прибуток (збиток) -2 569 +75
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 335 380 4 335 380
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

-

Публічне акціонерне товариство 
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»

(Код за ЄДРПОУ 14313398, 24000, Вінницька область, місто Могилів-
Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67, адреса веб-сайту, на якому 
розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту 
порядку денного — www.14313398.pat.ua; ел.поштова скринька — 
par@14313398.pat.ua; 

тел.(04337) 6-50-59)
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 

20.04.2017 року о 12.00 год.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 24000, Вінниць-

ка область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67, 
адмінбудинок, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства: з 11 год.00 хв. до 11 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах на 24 годину 13.04.2017 року.

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

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

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

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

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної ко-
місії.

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

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

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

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

12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її по-
вноважень.

13. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової 

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

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

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

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, 
робочий час за адресою Товариства: 24000, Вінницька область, місто 
Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67, адмінбудинок, відділ 
кадрів, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна — Дорош 
Галина Броніславівна, тел.(04337) 6-50-59.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за п(С)
бо(тис.грн.):

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 29141 27818
Основні засоби 12876 14075
Довгострокові фінансові інвестиції 365 2008
Запаси 8744 5423
Сумарна дебіторська заборгованість 4373 1942
Грошові кошти та їх еквіваленти 701 3005
Нерозподілений прибуток -17911 -19129
Власний капітал 8699 7609
Статутний капітал 630 630
Довгострокові зобов’язання 785 708
Поточні зобов’язання 19657 19501
Чистий прибуток (збиток) 1090 -8442
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12595364 12595364
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 388 409

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та 
визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства.

Генеральний директор ПАТ «Могилів-Подільський машинобудів-
ний завод» — О.М.Григоренко.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИй МАШИНОБУДІВНИй ЗАВОД»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИй РІЧКОВИй ПОРТ»
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Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

33 34

*Показники фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 
період є попередніми.

Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу 3 ч. 3 ст. 40 Закону України 
«Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, не має 
права брати участь у загальних зборах.

Акціонери можуть знайомитися із матеріалами щодо питань, які вино-
сяться на розгляд загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в 
робочі дні з 10.00 до 16.00 год. за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Під-
вальна, буд. 23, 2-й поверх, приймальня генерального директора Товари-
ства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — генерального директор Товариства О.В. Рож-
дьонний. (Відповідальна особа — юрист Литвиненко Юлія Павлівна, кон-
тактний телефон 04622-4-00-61; 04622-4-12-70).

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

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до положень Закону України 
«Про депозитарну систему України» цінні папери акціонерів, які не уклали 
з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговуван-
ня рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ 
належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, від-
критий в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014 року не врахову-
ються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування до Вас вказаних обмежень при 
реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, скликаних на 20 квіт-
ня 2017 року, ПАТ «Порт Чернігів» повідомляє про необхідність укладення 
договорів про обслуговування рахунку у цінних паперів.

За довідками з питань укладення договору про обслуговування рахун-
ку у цінних паперах звертайтеся до депозитарної установи ТОВ «Укренер-
гореєстр» за телефоном (044) 499-90-08.

З повагою, 
Наглядова рада ПАТ «Порт Чернігів»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонере товариство 

«Страхова компанія «АВТОРИТЕТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 34578000
3. Місцезнаходження: 04071 м. Київ, Щекавицька, 30/39, оф. 24
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-391-54-31, 044-207-11-80
5. Електронна поштова адреса: info@avtoritet-jsic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://avtoritet.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
власник — фізична особа: пакет зменшився на 26 992 штуки акцій. 

Розмір частки акціонера у загальній кiлькостi акцій змінився з 80,8421 % 
до 9,8105%, у тому числі частка у загальної кiлькостi голосуючих акцій 
змінилася з 80,8421% до 9,8105%

власник — фізична особа: пакет зменшився на 2 832 штуки акцій. 
Розмір частки акціонера у загальній кiлькостi акцій змінився з 17,2632 % 
до 9,8105%, у тому числі частка у загальної кiлькостi голосуючих акцій 
змінилася з 17,2632% до 9,8105%

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

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

2. Голова Правління  Мiтякiн М.М.
09.03.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОРИТЕТ»

ОГОЛОШЕННЯ
ПуАТ Нововолинський ливарний завод

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 28 квітня 2017р. о 15.00 в залі засідань ливарного заво-
ду за адресою : Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29

Проект Порядоку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства та роботу Правління у 2016 році.
3. Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську ді-

яльність товариства у 2016 році та його затвердження і про роботу НР у 
звітному періоді.

4. Звіт Ревізійної комісіі товариства про фінансово-господарську ді-
яльність товариства у 2016 році та його затвердження і про роботу РК у 
звітному періоді.

5. Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 
2016 рік.

6. Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвер-

дження плану роботи АТ на 2017 рік.
8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради і встановлення 

умов трудових або цивільно-правових договорів з ними.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товари-

ства в 2017р.
10. Надання загальними зборами акціонерів згоди на перереєстра-

цію ПуАТ НЛЗ — зміну місцезнаходження АТ з м.Нововолинська на 
м.Львів. Внесення відповідних змін до Статуту ПуАТ НЛЗ та затверджен-
ня Статуту в новій редакції.

Для реєстрації учасників загальних зборів акціонерів необхідно мати: 
акціонерам — паспорт, представникам– паспорт та довіреність на право 
участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства. Початок 
реєстрації учасників загальних зборів о 14.00 , закінчення реєстрації о 
14.40 у день скликання зборів за місцем їх проведення. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 

24 квітня 2017 року. З документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, та з проектами рішень, акціонери можуть 
ознайомитися за місцезнаходженням товариства. Посадовою особою, 
відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами є корпора-
тивний секретар Мартинюк І.І. Довідки за телефоном 03344 4-80-87.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного ПуАТ НЛЗ розміщена також на веб-сайті 
підприємства в мережі інтернет за адресою — www.nlz.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПуАТ НЛЗ, тис.грн.                          Додаток

Найменування показника Період
2016р. 
звітний

2015р. 
попередній

Усього активів 142750  150918
Основні засоби 49973  58079
Довгострокові фінансові інвестиції 628  628
Запаси 33749  31157
Сумарна дебіторська заборгованість 44633  43945
Грошові кошти та їх еквіваленти 13767  16849
Нерозподілений прибуток 114620  128579
Власний капітал 9125  9125
Статутний капітал 1568 1568
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання 17437  11646
Чистий прибуток (збиток) -13954  -16103
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6272240 6272240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 —  — 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 —  — 

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

372  336

Голова Наглядової ради _______________ Шевченко В.М.
Голова Правління _______________ Чернявський І.В..

ПуАТ НОВОВОЛИНСЬКИй ЛИВАРНИй ЗАВОД
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-
СЬКА АВТОБАЗА №2», що знаходиться за адресою: м.Харків, 
пр. Льва Ландау, 147, повідомляє про скликання річних загальних зборів 
акціонерів, що відбудуться «13» квітня 2017 року о 14-00 за адресою: 
м.  Харків, пр. Льва Ландау, 147, адміністративна будівля АТ «Харків-
ська автобаза №2», другий поверх, кабінет Голови правління.

Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеть-
ся за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «13» квітня 2017р. з 
13-00 до 13-40.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину «09» квітня 2017р.

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

1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Річний звіт Правління Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії. 

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

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства 

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

можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господар-
ської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої 
фінансової звітності Товариства.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства. 

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Товариства. 
13. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://avtobaza.kharkov.ua/ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати 
проведення Зборів(включно) акціонери мають можливість за письмовим 
запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, 
пр. Льва Ландау, 147, у приміщенні бухгалтерії, у робочі дні, робочий час з 
09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13-00 годин). 
Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

- В день проведення зборів у місці їх проведення за адресою: м. Хар-
ків, пр. Льва Ландау, 147, у приміщенні бухгалтерії. Документи надаються 
для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Го-
ловний бухгалтер Пазднікова Тетяна Анатоліївна, т.(0572) 976-152.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 15975 24383
Основні засоби 4338 3123
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 599 252
Сумарна дебіторська заборгованість 10942 20852
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 57
Нерозподілений прибуток 2215 1438
Власний капітал 2638 1861
Статутний капітал 237 237
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 12375 21943
Чистий прибуток 777 652
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1695075 1695075
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 111 99

Для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати до-
кументи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів 
додатково — довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Наглядова рада АТ «ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2»

ПУБЛIЧНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента-ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»

2. Код за ЄДРПОУ-00176549
3. Місцезнаходження-85043, мiсто Добропiлля, мiсто Бiлицьке, ву-

лиця Красноармiйська, будинок 1А
4. Міжміський код, телефон та факс-0627762203 0627762203
5. Електронна поштова адреса-Zonenkoln@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації-http://www.dtek.com/
investors_and_partners/asset/oktyabrskaya/

7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість

II. Текст повідомлення
№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними остан-

ньої річної 
фінансової 

звітності (тис. 
грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 
майна або послуг, 
що є предметом 
правочину, до 

вартості активів 
емітента за 

даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 07.03.2017 1665 188559 0.883

Зміст інформації:
07.03.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi — Товариство) 
(Протокол б/н вiд 07.03.2017 року) прийнято рiшення про вчинення 
Товариством Правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору з ТО-
ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК 
СЕРВIС» про надання охоронних послуг, на наступних умовах:
•Предмет договору — надання охоронних послуг;
•Загальна сума Правочинiв — 1 665 660,00 гривень без урахування 
ПДВ;
•Строк дiї договору — до 31.12.2017 року;
•Iншi умови правочинiв — на розсуд Генерального директора.
•Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину:  
ТОВ «ДТЕК СЕРВIС», код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 
01032, мiсто Київ, вул. Льва Толстого, 57 — є афiлiйованою особою 
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»;
•Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 1 665 660,00 
гривень без урахування ПДВ;
•Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 188 559 000 гривень;
•Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Право-
чину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства — 0,883%.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.
2. Найменування 
посади Кiтам Костянтин Фридольфович

Генеральний 
директор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.03.2017
(дата)
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства з проектом порядку денного 

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ-

СОРТНАСІННЄОВОЧ» (надалі — Товариство)
Адреса місцезнаходження Товариства: вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 

25, м. Чернігів, Україна, 14021.
Повідомляємо про скликання «18» квітня 2017 р. о 10 годині 00 хв. 

річних Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«ЧЕРНІГІВ-СОРТНАСІННЄОВОЧ», Код ЄДРПОУ 00492397, місце прове-
дення: за адресою місцезнаходження Товариства: вул. В’ячеслава Чор-
новола, буд. 25, м. Чернігів, Україна, 14021. 

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення річ-
них Загальних Зборів акціонерів Товариства з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв.

Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії (затвердження умов договору) та 

прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. 
2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи річ-

них Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на річних За-

гальних зборах акціонерів Товариства.
4. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора Товариства. 

5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради То-
вариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Наглядової ради Товариства за 2016 р.

6. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства 
за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 
Ревізора Товариства за 2016 р.

7. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності 
та балансу Товариства за 2016 р. Визначення основних напрямів діяльнос-
ті Товариства на 2017 рік.

8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття 
збитків) за підсумками роботи у 2016 р.

9. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.

10. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з 
членами Наглядової ради Товариства.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 
13. Про затвердження в новій редакції: Положення про Загальні збори 

акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, По-
ложення про Директора. 

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться 
Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства.

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

2016 р. 2015 р.
Усього активів 68,7 112,5
Основні засоби 21,1 27,5
Довгострокові фінансові інвестиції:
Запаси 15 13,5
Сумарна дебіторська заборгованість 19,8 62,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 12,8 9,2
Нерозподілений прибуток (757,6) (683,9)
Власний капітал 609,1 609,1
Статутний капітал 150,9 150,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 66,3 36,4
Чистий прибуток (збиток) (73,7) 32,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 603 680 603 680
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 4 3

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у річ-
них Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину — на 
«11» квітня 2017 року — за три робочих дні до дня проведення річних За-
гальних Зборів акціонерів Товариства.

Учасникам річних Загальних Зборів акціонерів Товариства необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — 
довіреність про передачу їм прав на участь у річних Загальних Зборах ак-
ціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством України та доку-
мент, що посвідчує особу. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки 
до річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в робочі дні з 09 год. 
00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за адресою місцезнаходження Товари-
ства: кабінет № 1, вул. В’ячеслава Чорновола, буд.25, м. Чернігів, Україна, 
14021, а також а в день проведення річних Загальних Зборів акціонерів 
Товариства — у місці їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Това-
риства: http://chesort.net.ua/. Посадова особа Товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного — Директор Со-
ронович Євгеній Львович. Тел. для довідок: +3804622 2-50-49.

Директор Товариства  Є.Л.Соронович 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ-СОРТНАСІННЄОВОЧ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВ-
АВТО ТРАНССЕРВІС» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 
буд. 5, код ЄДРПОУ — 16479973) (далі — Товариство) повідомляє про про-
ведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — 
збори), які відбудуться 13 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: 
м. Київ, вул. Краснова, буд. 5, в приміщенні дирекції Товариства, офіс 
№1. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться в 
день їх проведення та за місцем проведення зборів з 10.30 до 11.00. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах  — 07 квітня 2017 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 
1. Обрання робочих органів Загальних Зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2016 року. 
3. Звіт Ревізора Товариства за 2016 року. 
4. Затвердження річних результатів діяльності товариства, затверджен-

ня річного звіту та балансу Товариства за 2016 року.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 р. з ураху-

ванням вимог, передбачених законом. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: kiats.com.ua.

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 акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнахо-
дженням товариства: м. Київ, вул. Краснова, буд. 5, в приміщенні дирекції 

Товариства, офіс №1, в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 9-00 до 11-00, а 
в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Поса-
дова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — Директор Гусєв Олександр Петрович. Телефон для довідок: 
(044) 451-84-87.

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2016 р.)

Попередній 
(2015 р.)

Усього активів 4425 4400
Основні засоби 819 1065
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2593 2463
Сумарна дебіторська заборгованість 498 463
Грошові кошти та їх еквіваленти 232 222
Нерозподілений прибуток 1319 1136
Власний капітал 2691 2508
Статутний капітал 6 6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1734 1892
Чистий прибуток (збиток) 183 -1988
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6000 6000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

28 27
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства з проектом порядку денного 

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» 

(надалі — Товариство)
Адреса місцезнаходження Товариства: вул. Гонча, буд. 59, м. Чернігів, 

Україна, 14000.
Повідомляємо про скликання «18» квітня 2017 р. о 13 годині 00 хв. річ-

них Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЖИТ-
ЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ», Код ЄДРПОУ 03336396, місце проведення: за 
адресою місцезнаходження Товариства: кабінет № 1, вул. Гонча, б. 59,  
м. Чернігів, Україна, 14000. Реєстрація акціонерів та їх представників в 
день за місцем проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства 
з 12 год. 00 хв. до 12 год. 50 хв.

Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення повноважень членів лічильної комісії. 
2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи річ-

них Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на річних За-

гальних зборах акціонерів Товариства.
4. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора Товариства. 

5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради То-
вариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Наглядової ради Товариства за 2016 р.

6. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності 
та балансу Товариства за 2016 р. Визначення основних напрямів діяльнос-
ті Товариства на 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття 
збитків) за підсумками роботи у 2016 р.

8. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства та про затвер-

дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами 
Наглядової ради Товариства.

11. Про встановлення терміну дії повноважень Ревізора Товариства.
12. Про обрання Ревізора Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладати-

меться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового 
договору з Ревізором Товариства.

14. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 
15. Про затвердження в новій редакції: Положення про Загальні збори 

акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, По-
ложення про Директора. 

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться 
Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства.

17. Про визначення порядку повідомлення акціонерів Товариства про 
підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.

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

2016 р. 2015 р.
Усього активів 270,6 325,8
Основні засоби 84,7 87,5
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
Запаси 48,1 140,0
Сумарна дебіторська заборгованість 12,6 12,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,9 36,5
Нерозподілений прибуток 319,1 208,6
Власний капітал 409,3 409,3
Статутний капітал 78,7 78,7
Довгострокові зобов’язання 10,4 4,6
Поточні зобов’язання 84,2 33,6
Чистий прибуток (збиток) (110,4) 7,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 314 800 314 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 4 3

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у річ-
них Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину — на 
«11» квітня 2017 року — за три робочих дні до дня проведення річних За-
гальних Зборів акціонерів Товариства.

Учасникам річних Загальних Зборів акціонерів Товариства необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — 
довіреність про передачу їм прав на участь у річних Загальних Зборах ак-
ціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством України та доку-
мент, що посвідчує особу. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки 
до річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в робочі дні з 09 год. 
00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за адресою місцезнаходження Товари-
ства: кабінет № 1, вул. Гонча, буд.59, м. Чернігів, Україна, 14000, а також а 
в день проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства — у міс-
ці їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: http://
zhitlokpt.pat.ua/. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного — Директор Соронович Лев 
Іванович.

Тел. для довідок: +380462676213; +380462774022.
Директор Товариства  Л.І.Соронович 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ВІйТОВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕ-
МІННІй СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ» повідомляє, що чергові 
загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2017 року о 10.00 год. За 
адресою: 31256 Хмельницька область, Волочиський район, смт Війтів-
ці вул. Миру 1, приміщення ПАТ «Війтовецьке племпідприємство»

Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів 
складеним станом на 24.00 год. 19.04.2017р. з 9.00 год. до 10.00 год у день 
проведення зборів.

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

1 Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загаль-
них зборів акціонерів. 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 3. Звіт наглядової ради. 4. Звіт ревізійної комісії. 
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік. 6. Визна-
чення основних напрямків діяльності на 2017 рік. 7. Затвердження порядку 
розподілу прибутку товариства за результатами діяльності за 2016 рік. 

8. Про обрання типу та зміну назви на «Приватне акціонерне товари-
ство». 9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

10. Затвердження нових редакцій положень Товариства.
З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-

тись за місцезнаходженням товариства, в робочі дні з 8.00 до 17.00 години 
в кабінеті бухгалтерії, відповідальна особа за ознайомлення Деркач А.В.

Для участі у загальних зборах акціонеру потрібно мати документ що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів — засвідчену довіреність. Ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного розміщена на власному веб-сайті : www. vpp.km.ua. За 
інформацією звертатись по телефону: (03845) 9-51-13 Правління ПАТ
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередн
Усього активів  605  804
Основні засоби  139  149
Довгострокові фінансові інвестиції  —  -
Запаси  186  175
Сумарна дебіторська заборгованість  216  416
Грошові кошти  -  13
Нерозподілений прибуток  291  493
Власний капітал (додатковий)  104  100
Статутний капітал  203  203
Довгострокові зобов’язання  -  -
Чистий прибуток  2  4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4062800 4062800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб)  3  3
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МІСТО БАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ — 20966466
3. Місцезнаходження — 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11
4. Міжміський код, телефон та факс — 048 711 67 77
5. Електронна поштова адреса — office@mbank.sky.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — http://mistobank.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 — 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про переобрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

04.03.2017 р.
Переобрання посадової особи виконано на підставі п. 9.2.1. Статуту АТ 

«МІСТО БАНК» відповідно до п. 2 статті 32 Закону Украіни «Про акціонерні 
товариства»

Єршов Євгеній Іванович (посадова особа не надала згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних) переобраний на посаду Голови Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: строком до наступних річних загальних 

зборів акціонерів банку. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова 

Спостережної Ради АТ «МІСТО БАНК», Директор СП «ЮНІМАКС».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Є представником акціонера СП «Юнімакс».
Рішення про переобрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

04.03.2017 р.
Переобрання посадової особи виконано на підставі п. 9.2.1. Статуту АТ 

«МІСТО БАНК» відповідно до п. 2 статті 32 Закону Украіни «Про акціонерні 
товариства».

Денісенкова Тетяна Петрівна (посадова особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних) переобрана на посаду Члена Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: строком до наступних річних загальних 

зборів акціонерів банку.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член Спо-

стережної Ради АТ «МІСТО БАНК», Головний бухгалтер СП «ЮНІМАКС».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Є представником акціонера СП «Юнімакс».
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

04.03.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі п. 9.2.1. Статуту АТ 

«МІСТО БАНК» відповідно до п. 2 статті 32 Закону Украіни «Про акціонерні 
товариства».

Савченко Артур Миколайович (посадова особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних) обраний на посаду Члена Спостережної 
ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: строком до наступних річних загальних 

зборів акціонерів банку.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник 

директора ТОВ «Крок за кроком плюс», Начальник служби технічної експлу-
атації ТОВ «Крок за кроком плюс», Директор ТОВ «Ролвенден Стандарт».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Є представником акціонера ТОВ «Ролвенден Стандарт».
Рішення про переобрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

04.03.2017 р.
Переобрання посадової особи виконано на підставі п. 9.2.1. Статуту АТ 

«МІСТО БАНК» відповідно до п. 2 статті 32 Закону Украіни «Про акціонерні 
товариства».

Цюрупа Василь Іванович (посадова особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних) переобраний на посаду Члена Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: строком до наступних річних загальних 

зборів акціонерів банку.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Генераль-

ний директор ТОВ «Дельфін», Член Спостережної ради АТ «МІСТО БАНК».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Є незалежним членом Спостережної Ради.
Рішення про переобрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

04.03.2017 р.
Переобрання посадової особи виконано на підставі п. 9.2.1. Статуту АТ 

«МІСТО БАНК» відповідно до п. 2 статті 32 Закону Украіни «Про акціонерні 
товариства».

Бокарюк Лариса Миколаївна (посадова особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних) обрана на посаду Члена Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: строком до наступних річних загальних 

зборів акціонерів банку.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний 

бухгалтер ТОВ «Метал-Лайн», Головний бухгалтер ТОВ «Копіцентр «Персей».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Є незалежним членом Спостережної Ради.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 

акціонерів 04.03.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п. 9.2.1. 

Статуту АТ «МІСТО БАНК» відповідно до п. 2 статті 32 Закону Украіни «Про 
акціонерні товариства».

Посадова особа Майборода Ірина Михайлівна (посадова особа не нада-
ла згоди на оприлюднення паспортних даних) припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 9 місяців.

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

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

Голова Правління  Демченко І.А.
10.03.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІСТО БАНК»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості.1.Повне найменування емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «БАНК «СОФIйСЬКИй».2.Код за ЄДРПОУ: 
38061253. 3.Місцезнаходження: 03151, м.Київ, пр. Повiтрофлотський, 54. 
4.Міжміський код, телефон та факс: 0443931300.5.Електронна поштова 
адреса: AYurchenko@sf-bank.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.sf-bank.com.ua. 7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових 
осіб емітента. II. Текст повідомлення. 1. На пiдставi наказу Уповноваженої 
особи ФГВФО на лiквiдацiю ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ» вiд 03.03.2017 
№ 21-к, Головного бухгалтера Барановську Ганну Станiславiвну, з постiйним 
мiсцем роботи, звiльнено з роботи 03.03.2017р, за угодою сторiн, п.1 ст.36 
КЗпП України з основного мiсця роботи. Посаду Головного бухгалтера 
обiймала з 16.01.2017р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Часткою 
в статутному капiталi ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ» не володiє.2. На пiдставi 
наказу Уповноваженої особи ФГВФО на лiквiдацiю ПАТ «БАНК 

«СОФIЙСЬКИЙ» вiд 03.03.2017 № 21-к прийнято з 06.03.2017р. на посаду 
Головного бухгалтера Барановську Ганну Станiславiвну (за сумiсництвом). 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Часткою в статутному капiталi 
ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ» не володiє. Строк, на який призначено особу: 
на період ліквідації. Iншi посади, якi обiймала Барановська Г.С. протягом 
останнiх 5 рокiв: ПАТ «Комерцiйний банк «Премiум» — Головний бухгал-
тер, заст.Головного бухгалтера; ПАТ «АПЕКС-БАНК» Радник Голови 
Правлiння, заст. Головного бухгалтера; ПАТ АБ «Порто-Франко» — Радник 
Голови Правлiння; ПАТ «АПЕКС-БАНК» — Радник Голови Наглядової Ради; 
ПАТ «Брокбiзнесбанк» заст. директора департаменту операц. роботи та 
бух.облiку, директор департаменту операцiйної роботи та бух.облiку, в.о. го-
ловного бухгалтера; ПАТ «АПЕКС-БАНК» Головний бухгалтер, ПАТ «БАНК 
«СОФIЙСЬКИЙ» — Головний бухгалтер. III. Підпис. 1.Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.Най-
менування посади: Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю ПАТ «БАНК 
«СОФIЙСЬКИЙ» Кулiш В.М. 06.03.2017р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «СОФIйСЬКИй»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКА БУРІМКА» (надалі — 
Товариство) код ЄДРПОУ 00486818, місцезнаходження: село Велика 
Бурімка,Чорнобаївський район, Черкаська область, 19940, повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі — загальні збори) від-
будуться 18 квітня 2017 року об 11.00 год., за адресою (місце проведен-
ня): вул. Леніна 17, село Велика Бурімка, Чорнобаївський район, Чер-
каська область,адмінбудівля Товариства, актовий зал, кабінет № 6.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах То-
вариства буде проводитись 18 квітня 2017р., з 10.00 год. до 10.45 год., за 
адресою та місцем проведення загальних зборів Товариства:вул.Зелена14, 
с. Велика Бурімка, Чорнобаївський р-н., Черкаська обл.,адмінбудівля Това-
риства, актовий зал, кабінет № 6. Для реєстрації для участі у загальних 
зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний 
документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів — 
паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, 
а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та 
голосування) на  загальних зборах, оформлену і видану відповідно до за-
конодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера 
мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців станом на дату, що передує даті проведення загальних 
зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну 
копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає повно-
важення уповноваженої особи. Під час підготовки до загальних зборів Това-
риства акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), не-

обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від 
дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 18 квітня 2017 року в 
робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства:вул.Зе-
лена 14, с. Велика Бурімка, Чорнобаївський район, Черкаська область, ад-
мінбудівля Товариства, кабінет директора № 5. Відповідальна посадова 
особа — директор Шапошник Петро Іванович. Документи (матеріали), необ-
хідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Това-
риства, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його 
письмового запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних 
зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у 
місці проведення загальних зборів.Адреса власного  веб-сайту, на  яко-
му  розміщена  інформація  з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http://burimka.at24.com.ua/. Дата 
складання  переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у за-
гальних зборах Товариства: на 24.00 год., 11 квітня 2017 року. 

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

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про виконан-
ня повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬ-
ТА». Прийняття рішення про припинення її повноважень.2.Визначення та 
затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламен-
ту роботи загальних зборів.4. Звіт Директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКА БУРІМКА» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК», ідентифіка-
ційний код 20023569, (далі — Банк), місцезнаходження якого: Україна,  
м. Київ, вул. Почайнинська 38, повідомляє про проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів Банку (далі — Збори) що відбудуться «14» квітня 
2017 року о 14-00 годині, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почайнин-
ська 38, ПАТ «ЮНЕКС БАНК», кабінет 312 , т/ф. (044) 462-50-62.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється у день 
проведення Зборів за адресою проведення Зборів реєстраційною Комісією 
у кабінеті 309 з 12-00 до 13-45 години, згідно переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах ПАТ «ЮНЕКС БАНК», складеному ста-
ном на 24 годину 10.04.2017. 

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:
- паспорт або інший, визначений чинним законодавством України доку-

мент, що посвідчує особу;
- представникам акціонерів — оформлену згідно з чинним законодав-

ством України довіреність, або інші документи що підтверджують повно-
важення.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:
1. Обрання складу Лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Збо-

рів.
3. Розгляд звіту Правління Банку про фінансово-господарську діяль-

ність Банку в 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Банку. 

4. Розгляд звіту Спостережної ради Банку за 2016 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Банку за 2016 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Банку за 2016 рік. Затвердження заходів 
за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо 
перевірки фінансової звітності Банку за 2016 рік. 

7. Покриття збитків та розподіл прибутку Банку за 2016 рік. 
8. Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Бан-

ком протягом року.
10. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради 

Банку.
11. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
12. Обрання Спостережної ради Банку. 
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спо-

стережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди). Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спосте-
режної ради Банку.

14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Збо-
рів за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 38, каб.106, з 9-00 до 17-45 го-
дини, (перерва з 13-00 до 14-00 годин). Особа, відповідальна за порядок 

ознайомлення акціонерів з документами — Ластенко Інна Олексіївна. До-
даткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 585-14-62. Для 
ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, а для представників акціонерів — додатково документ, що посвідчує 
повноваження представника.

За той же адресою, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена наглядової ради — незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://
unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=746

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у 2016-2015 рр.

(тис. грн.).
Найменування показника рік

2016 2015
Усього активів 760 588 1 258 542
Основні засоби 34 325 34 216
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 2
Сумарна дебіторська заборгованість 257 347
Грошові кошти та їх еквіваленти 183 048 186 222
Нерозподілений прибуток (115 898) (26 802)
Власний капітал 180 317 221 786
Статутний капітал 292 000 292 000
Довгострокові зобов’язання 64 069 122 437
Поточні зобов’язання 516 202 1 036 756
Чистий прибуток (збиток) (20 429) (48 806)
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) 292 000 292 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 237 288

Затверджено Спостережною радою ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
(Протокол засідання №13 від 22.02.2017)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»
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напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Директора.5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.6. Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.7. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбаче-
них законом.8. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів 
та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укла-
дання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства». 9. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Това-
риства. Затвердження найменування Товариства.10. Внесення змін до Ста-
туту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження 
Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на 
підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з дер-
жавної реєстрації Статуту.11.Затвердження Положення про Загальні збори 
Товариства у новій редакції.12. Затвердження Положення про Наглядову 
раду Товариства.13. Затвердження Положення про Виконавчий орган 
Товариства.14. Припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.15.Визначення строку повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.17. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради.

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

Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 96622 94808
Основні засоби 13281 13724
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4087 5714
Сумарна дебіторська заборгованість 78437 70744
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 13
Нерозподілений прибуток 61486 34255
Власний капітал 83537 56306
Статутний капітал 2263 2263
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 13085 38502
Чистий прибуток (збиток) 27231 30757
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9050920 9050920
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

44 39

Наглядова рада ПАТ «ВЕЛИКА БУРІМКА». Телефон для довідок То-
вариства: (04739)30066.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖИВИЦЯ»

77552, Івано-Франківська обл., Долинський р-н,  
смт. Вигода, вул.Заводська, 4.

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЖИВИЦЯ», надалі Товариство, що відбудуться 13.04.2017 року о 
15.00 за адресою: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, смт. Виго-
да, вул.Заводська, 4 (зал засідань). Реєстрація учасників зборів буде 
проводитись з 14.00 до 14.50 за місцем проведення зборів в день їх про-
ведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 07.04.2017 р. Для участі у зборах необхідно мати при 
собі паспорт (чи інший документ, який дає змогу ідентифікувати особу), а в 
разі участі представника — також документ, що підтверджує повноваження 
представника на участь у зборах.

Проект порядку денного.
1.Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання лічильної ко-

місії. 2.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. 3.Про затвердження річних 
звітів Товариства за 2015 — 2016 роки. 4.Про порядок покриття збитків 
Товариства за 2015 — 2016 роки. 5.Про відчуження частки у статутному 
капіталі ТОВ «ЖИВИЦЯ ПЛЮС». 6.Про припинення повноважень та об-
рання членів Наглядової ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://zhivitzya.com . З документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі 
дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення 
загальних зборів — у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Голова Правління 
Аніськовцев О.В. Тел.для довідок: (067) 155-44-54.

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

Найменування показника Період
2014 2015 2016

Усього активів 7766 5821 4898
Основні засоби (залишкова вартість) 4716 3897 3387
Довгострокові фінансові інвестиції 200 145 -
Запаси 292 1124 1023
Сумарна дебіторська заборгованість 2613 1012 479
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 10 9
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2568 (5826) (34994)

Власний капітал 3768 (4626) (33794)
Статутний капітал 1200 1200 1200
Довгострокові зобов’язання 3296 7293 20702
Поточні зобов’язання 702 3154 17990
Чистий прибуток (збиток) (790) (8394) (1633)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4800000 4800000 4800000
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

26 9 16

Шановний акціонере!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «УКРІНКОМ» (далі — Товариство), код за ЄДРПОУ 
05839888, місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сме-
таніна, буд. 3-А,повідомляє Вам, що на підставі п. 5 статті 47 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства» прийняла рішення про скликання позачер-
гових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — Збори).Збори 
відбудуться 28 березня 2017 року о 11.00 годині за адресою: Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А.Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 22 березня 
2017 року.Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, від-
будеться за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 
10.30 до 10.55.Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у 
Зборах необхідно надати: акціонеру — документ, що посвідчує особу (пас-
порт); представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу (пас-
порт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену 
у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних 
осіб — паспорт та документ про призначення на посаду.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. 
2. Про порядок проведення Загальних зборів.
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Про затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» у новій редакції.

6. Про призначення уповноваженої особи для підписання Статуту ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ» у новій редакції.

7. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної ре-
єстрації змін, пов’язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

8. Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ».9. Про затвердження «Положення про Правління ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ».10. Про затвердження «Положення про Загальні збори акціо-
нерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННО-
ВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».11. Про затвердження «Положення про Ревізійну 
комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІН-
НОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Під час підготовки до Зборів для ознайомленням з матеріалами сто-
совно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053, м. Київ, 
Вознесенський узвіз буд. 10А., оф. 101 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відпо-
відальна особа — корпоративний секретар Товариства, контактний 
телефон +38(044) 390-52-71.Адреса власного веб-сайту на якому розмі-
щена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до порядку денного загальних зборів, www.05839888.smida.gov.ua

Наглядова рада Товариства
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До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИй ЗАВОД» !
Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 20 квіт-

ня 2017 року о 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9, корпус 
44, 2-й поверх, кімната № 2. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 13 квітня 
2017 року, за три робочих дня до дня проведення Зборів у порядку, вста-
новленому законодавством про депозитарну систему.

Проект порядку денного Загальних зборів: 1.Обрання Лічильної ко-
місіїЗагальнихзборів. 2.Процедурні питання (обрання Голови та Секретаря 
Зборів,затвердження регламенту зборів). 3.Затвердження Звіту Генераль-
ного директора ПАТ «ЕТЗ» про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності 
на 2017 рік. 4.Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товари-
ства про фінансово–господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 5.Роз-
поділ прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами господар-
ської діяльностіу 2016 р. 6.Попередє схваленнязначнихправочинів, 
якіможутьвчинятисяТовариствомпротягом одного року з дня проведення-
Загальнихзборівакціонерів, іззазначенням характеру правочинів та їхгра-
ничноїсукупноївартості. 7.Про вихід ПАТ « Електротехнічний завод» зі 
складу учасників МП у формі ТОВ « Україна» та продаж частки ПАТ « Елек-
тротехнічний завод » в статутному капіталі МП у формі ТОВ « Україна».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово — господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

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

25124
2072
5776
7967
8120
93

-562
17201
6197

-
2288
-562

24 786 900
-

-

7

25674 
2116 
5776 
8359 
7932 
1150
-100 

17301 
6197 

- 
2276 
-100 

24 786 900
-

-

83
Реєстрація учасників зборів акціонерів буде проводитись з 14.20 до 15.00 за 

зазначеною адресою. Для участі у зборах при собі мати паспорт, для представ-
ників акціонерів — паспорт та довіреність на право участі у Зборах, оформлену 
згідно з чинним законодавством України. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного — секретар корпоративний Гошовська Тетяна 
Володимирівна. Телефон для довідок (044) 406-61-23. Адреса власного веб-
сайту Товариства,наякомурозміщенаінформація з проектом рішеньщодо кож-
ного з питань,включених до проекту порядку денного,-www.etz-group.com.ua. 
Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цін-
них паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на 
загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЬ НЕ БУДУТЬ !

Генеральний директор ПАТ «ЕТЗ»  Бучнев Віталій Валерійович.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФIРМА Э.Ю.М.»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

(закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Фiрма Э.Ю.М.», 24564960, Полтавська обл. 39610 м.Кре-
менчук Свiштовська, 3 — А, (0536) 792470

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 10.03.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: eyum emitents.net.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ», 

код за ЄДРПОУ 22447055, місцезнаходження: 65026, м.Одеса, вул. Жу-
ковського, 20, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 12.00 за місцем: 65026, 
м.  Одеса, вул. Жуковського, 20, кімната № 16 (2 поверх, вхід з двору). 
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 11.00 
до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень. 
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово — 

господарської діяльності Товариства у 2016 році та його затвердження.
3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу 

Товариства за 2016 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та його 

затвердження.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. 
6. Затвердження річного звіту Товариства. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених чинним законодавством.
8. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
9. Про зміну найменування Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства.
11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реє-
страції статуту Товариства у новій редакції.

12. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Поло-
ження про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товари-
ства шляхом викладення їх у новій редакції.

13. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах — станом на 24 годину 13 квітня 2017 року. Адреса влас-
ного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.farmacia.in.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслан-
ня повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, 
3-й поверх, кімната № 4. Відповідальний за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами — генеральний директор Ліпкіна А.Н. Довідки за те-
лефоном (048) 720-51-62

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

Найменування показника період
звітний попередній

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

331174
57670
3234
9829
119

88356
68445
14330
88730
85499
87722
1961

121429
122023
23951
392157

-

-

790

265000
60765
6158
9829
119

66330
26800
69148
25445
56807
59030
1961

35315
170655
(13861)
392157

-

-

736

Затверджено Наглядовою радою Товариства
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХО-
ВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», код за ЄДРПОУ 32509024, 
місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 
(далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 року о 11.00 за місцем: м. Оде-
са, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а. Реєстрація акціонерів для участі 
у загальних зборах проводиться з 10.30 до 10.50 у день та за місцем про-
ведення загальних зборів. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен-

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

діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора Товариства щодо оцінки його діяльності протягом 
2016 року. 3. Звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження 
висновку Ревізора Товариства.4. Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням 
вимог, передбачених законом.6.Затвердження Звіту внутрішнього аудитора. 
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 24 годину 10.04.2017 р. Адреса власного веб-сайту 
Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tig-life.com. По-
рядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Оде-
са, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а, відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Директор Товариства Башило-
ва О.А. Довідки за телефоном (048) 788-91-73

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

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

68756
437

25120
-

778
42770
30918
50698
17200
16928
1130
5025

1720000
-

-

14

63052
437

24459
-

95
36897
25893
45673
17200
16460
919

4204
1720000

-

-

14
Затверджено Директором Товариства

ШАНОВНИй АКЦІОНЕРЕ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОПЕРЕРОБКА»

(код за ЄДРПОУ 24162799, місце знаходження: 87400, Донецька обл., 
Першотравневий р-н , смт Мангуш вул. Леніна 32)

Повідомляємо персонально Вам, що 18 квітня 2017 р. об 10 год. 00 хв. 
відбудуться річні загальні збори акціонерів (надалі «збори») за місцезнахо-
дженням Товариства (кабінет голови правління).

Реєстрація акціонерів відбудеться за адресою місцезнаходження Това-
риства з 09.00 до 09.45у день проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
засвідчує особу (надає змогу ідентифікувати акціонера (його представни-
ка), а у разі участі представника акціонера — також документів, що підтвер-
джують повноваження представника на участь у зборах, оформлені відпо-
відно до Законодавства України.

Акціонери мають можливість ознайомитися з проектами матеріалів та 
документами, у тому числі проектами рішень зборів за місцезнаходженням 
Товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 8.00 до 13.00,приймальна 
керівника. У день проведення зборів можливо ознайомитися з необхідними 
документами у місці проведення зборів. Особа, відповідальна за здійснен-
ня необхідних заходів щодо скликання зборів та посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного — голови 
правління Півоварова Ю.К,. 

Телефон для довідок: +38 095 2235876.
Кожен з Вас (акціонерів) має право внести пропозиції щодо питань, 

включених до порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно-
го складу кожного з органів, та проекти рішень з цих питань, не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних збо-
рів, та також має право внести зміни до порядку денного, у строки перед-
бачені законодавством та з дотриманням вимог Статуту Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах — 12 квітня 2017 року (станом на 24 годину). 

ПОРЯДОК ДЕННИй  
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії .
2. Обрання робочих органів загальних зборів,затвердження регламенту 

роботи річних
загальних зборів акціонерів Товариства
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голо-

сування та прийняття 
рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради то-

вариства про роботу у 2016 році, затвердження звіту.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 

Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 р., затвердження звіту.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізору Товариства 
за 2016 р., затвердження звіту та висновків Ревізора про перевірку звіту та 
балансу Товариства за 2016 р.

7. Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської 
звітності) Товариства за 2016 р.

8. Розподіл прибутку(збитку) Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

Наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/
них між головою та членами наглядової ради та Товариством.

10. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/чле-

ном наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Наглядо-
вої ради з боку Товариства.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Ви-
значення характеру та граничної вартості. Обрання особи,уповноваженої 
на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших 
пов’язаних дій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «АГРОПЕРЕРОБКА»

Найменування показника  Період
 Звітний 
2016р

 Попередній 
2015р

Усього активів  120,8  120,5
Основні засоби  26,0  30,2
Довгострокові фінансові інвестиції  —  -
Запаси  3,3  4,7
Сумарна дебіторська заборгованість  7,3  26,4
Грощові кошти та їх еквівалентність  54,0  29,0
Нерозподілений прибуток  39,3  39,2
Власний капітал  114,0  113,9
Статутний капітал  56,7  56,7
Довгострокові зобов’язання  —  -
Поточні зобов’язання  6,8  6,6
Чистий прибуток (збиток)  0,1  15,2
Середньорічна кількість акцій (шт..)  226870  226870
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

Наглядова рада «Агропереробка»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПЕРЕРОБКА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32377038
3. Місцезнаходження: 02660 м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, кім. 42
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 224-68-88, (044) 228-68-91
5. Електронна поштова адреса: ngd-docflow@dtek.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Виконавчий орган Товариства 06.03.2017 р. прийняв рішення призна-
чити Нестерову Ірину Ярославівну на посаду головного бухгалтера — на-
чальника відділу з бухгалтерського обліку департаменту з економіки та 
фінансів з 06.03.2017 р. Підстава такого рішення — заява Нестерової І.Я. 
від 06.03.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Строк, 
на який призначено, — не обмежений. Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала призначена посадова особа протягом останніх п'яти 
років, — 01.09.2009 р. — 31.12.2015 р. — менеджер з обліку та звітності 
департаменту з бухгалтерського обліку та звітності ТОВ «ДТЕК СЕРВІС», 
04.01.2016 р. — 10.02.2017 р. — керівник групи звітності ББД (Бізнес Бло-
ку Дистрибуція) відділення звітності відділу бухгалтерського обліку де-
партаменту з бухгалтерського обліку та звітності ТОВ «ДТЕК СЕРВІС», 
13.02.2017 р. по теперішній час — головний бухгалтер ТОВ «ДТЕК НА-
ФТОГАЗ».

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

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

2. Директор                  Захарчук О.М.  09.03.2017

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32377038
3. Місцезнаходження: 02660 м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, кім. 42
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 224-68-88, (044) 228-68-91
5. Електронна поштова адреса: ngd-docflow@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Виконавчий орган Товариства 27.02.2017 р. прийняв рішення звільни-
ти за власним бажанням Холощак Олену Григоріївну з посади головного 
бухгалтера — начальника відділу з бухгалтерського обліку Департаменту 
з економіки та фінансів 03..03.2017 р. Підстава такого рішення — заява 
Холощак О.Г. від 20.02.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Акціями Товариства не володіє. Перебувала на посаді з 
01.07.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Замість звільненої особи нікого не призначено.

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

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

2. Директор            Захарчук О.М.  28.02.2017

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 32377038
3. Місцезнаходження: 02660 м. Київ, вул. Магнiтогорська, 1, кiмн. 42
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 224-68-88
5. Електронна поштова адреса: ngd-docflow@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ngv.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність

ІІ. Текст Повідомлення 
09.03.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАН-

НЯ» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення, укладення (схва-
лено) Товариством правочинiв (правочину, додаткових угод тощо), щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть, iз Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ДТЕК СЕРВIС» (код ЄДРПОУ 34456687). Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, 
визначена вiдповiдно до законодавства на загальну суму не бiльше 
20 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 12466827 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) 0.16%.

09.03.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАН-
НЯ» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення, укладення (схва-
лено) Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 
з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК 
СЕРВIС» (код ЄДРПОУ 34456687). Ринкова вартiсть майна або послуг чи 
сума коштiв, що є предметом правочинiв, визначена вiдповiдно до зако-
нодавства на загальну суму не бiльше 20 000 тис. грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12466827 тис. 
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 0.16%.

09.03.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАН-
НЯ» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення, укладення (схва-
лено) Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 
а саме з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК 
СЕРВIС» (код ЄДРПОУ 34456687). Ринкова вартiсть майна або послуг чи 
сума коштiв, що є предметом правочинiв, визначена вiдповiдно до зако-
нодавства на загальну суму не бiльше 25 000 тис. грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12466827 тис. 
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 0.20%.

09.03.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАН-
НЯ» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення, укладення (схва-
лено) Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 
а саме з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЮМ-
ДЖИ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38789706). Ринкова вартiсть майна або по-
слуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, визначена вiдповiдно 
до законодавства на загальну суму не бiльше 2 000 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12466827 
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 0.02%.

09.03.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАН-
НЯ» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення, укладення (схва-
лено) Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 
а саме з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК» 
(код ЄДРПОУ 39307323). Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочинiв, визначена вiдповiдно до законодав-
ства на загальну суму не бiльше 15 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12466827 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 0.12%.

09.03.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАН-
НЯ» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення, укладення (схва-
лено) Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 
а саме з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРА-
ЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829). Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, 
визначена вiдповiдно до законодавства на загальну суму не бiльше 
1246682 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 12466827 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) 10%.

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

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

2. Директор                 О.М.Захарчук  09.03.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ», 

код за ЄДРПОУ 25050281, місцезнаходження: 65005, Одеська 
обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі — Товариство) повідом-
ляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 14 квітня 2017 року о 15.00 за місцем: м. Одеса, вул. Михайлів-
ська, 44, каб. № 405. Реєстрація акціонерів для участі у загальних 
зборах проводиться з 14.30 до 14.50 у день та за місцем проведення 
загальних зборів. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття 

рішення про припинення їх повноважень. 
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора 
Товариства щодо оцінки його діяльності протягом 2016 року. 

3. Звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. За-
твердження висновку Ревізора Товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуван-

ням вимог, передбачених законом.
6.Затвердження Звіту внутрішнього аудитора. 
7. Затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними па-

перами), визначеної відповідно до вимог чинного законодавства. Про 
обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору з 
ним, у тому числі розміру оплати його послуг. 

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
та надання відповідних повноважень.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
щодо яких є заінтересованість, та надання відповідних повнова-
жень. 

10. Схвалення правочинів, укладених Товариством, щодо яких є 
заінтересованість.

11. Про заснування інших юридичних осіб.
12. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2017 рік.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах — станом на 24 годину 10.04.2017 р. Адреса влас-
ного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.tig.com.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до за-
гальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, 
вул. Михайлівська, 44, каб. № 405, відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Това-
риства Стась Е.П. Довідки за телефоном (048) 798-28-50 

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

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

258762
2410

166442
100

14678
67424
185057
227867
37226
30872

23
22623

1329500
-

-

70

234772
239

164351
46

11778
54415
162434
205244
37226
25345
4183
11356

1329500
-

-
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Затверджено Генеральним директором Товариства

До уваги акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ РОСТОК»

Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПАНІЯ РОСТОК»(далі — Товариство), код ЄДРПОУ 00227560.

Місцезнаходження: 03067 м. Київ, бул.Івана Лепсе, 4.
Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 21 квітня 2017 року 

о 14.00 за адресою: м.Київ, вул. Гарматна, 26/2, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 

21 квітня 2017 року з 12.00 до 13.45 за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде 

складений станом на 24 годину 18 квітня 2017 року за три робочих дні до 
дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про де-
позитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акці-
онера.

Перелік питань, що включенні до проекту порядку денного:
1. Затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення За-

гальних зборів.
2. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товари-

ства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
6. Про виплату матеріальної допомоги акціонерам товариства.
7. Про розподіл прибутку за підсумками роботи у 2016 році та затвер-

дження плану розподілу прибутку на 2017 рік.
8. Про припинення діяльності відокремленого підрозділу ПАТ «Компа-

нія Росток» ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ «РОСТОК».
9. Про затвердження Статуту ПАТ «Компанія Росток» в новій редакції.
10. Затвердження кошторису на утримання Ревізійної комісії.
11. Затвердження кошторису на утримання Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» (грн.)

Найменування показника період
Звітний, на

01.01.2017 р.
Попередній, 

на 
01.01.2016 р.

Усього активів (чисті активи) 2691449 2619804
Основні засоби та нематеріальні активи 2639707 2585405
Довгострокові фінансові інвестиції 
(вкладення в асоційовані та дочірні 
компанії)

394 331

Кредити, що надані клієнтам 0 0
Кошти в інших банках 0 0
Цінні папери в портфелі банку на продаж 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість (з 
форми 605)

10669 10146

Довгострокові активи, призначені для 
продажу

0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти 506 271
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал (балансовий) ’ 1989258 2144581
Статутний капітал 31500 31500
Довгострокові зобов’язання 367239 176660
Поточні зобов’язання 334952 298563
Чистий прибуток (збиток) -161744 -179905
Середньорічна кількість акцій (шт.) 900000 900000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Середньооблікова чисельність працівни-
ків на кінець періоду (осіб)

127 140

Учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПАТ«Компанія 
Росток», і є дійсним на дату проведення зборів; довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонера або групи акціонерів (якщо це необхідно). 
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та в робочий час за 
адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, кімн.314 а, тел.454-04-74.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за двадцять днів до проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів.

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

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Правління ПАТ «Компанія Росток»

Довідки за телефоном: (044) 454-04-74
Правління
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІРКЛІЇВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДТОВАРІВ» (надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 14182855, місцезнахо-
дження: вулиця Леніна, б.3, село Скородистик, Чорнобаївський район, Чер-
каська область, 19951, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів 
Товариства (надалі – загальні збори) відбудуться 21квітня 2017 року о 
12.00 год., за адресою (місце проведення): адмінбудівля Товариства, ка-
бінет директора № 1, вул. Київська 3, Чорнобаївський район, Черкась-
ка обл.Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних збо-
рах Товариства буде проводитись 21квітня 2017р., з 11.15 год. до 11.45 год., 
за адресою та місцем проведення загальних зборів Товариства. Для реє-
страції для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, 
представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує 
особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти 
інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформле-
ну і видану відповідно до законодавства України. Під час підготовки до за-
гальних зборів Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами 
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 
21квітня 2017 року в робочі дні, робочий час за адресою Товариства: адмін-
будівля Товариства, кабінет директора № 1, вул. Київська 3, Чорнобаїв-
ський район, Черкаська обл. Відповідальна посадова особа – директор 
Лазоренко Юрій Петрович. В день проведення загальних зборів Товари-
ства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці прове-
дення загальних зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: http://zavodpt.at24.com.ua// Дата складання переліку 
акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Това-
риства: на 24.00 год., 14 квітня 2017 року. 

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

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 
повноважень.2.Визначення та затвердження порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування.3. Обрання голови та секретаря загаль-
них зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.4. Звіт Ди-
ректора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.5. Звіт Наглядової 
ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради.6. Звіт (висновки) Ревізора за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.7. Затвердження річного 
звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.8. Затвердження по-

рядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками ро-
боти Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом. 
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій 
редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення 
уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та 
на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.10.Затвердження Поло-
ження про Загальні збори Товариства у новій редакції.11. Затвердження 
Положення про Наглядову раду Товариства. 12. Затвердження Положення 
про Виконавчий орган Товариства.13. Припинення повноважень членів На-
глядової ради Товариства.14.Визначення строку повноважень членів На-
глядової ради Товариства.15. Обрання членів Наглядової ради 
Товариства.16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.17. При-
пинення повноважень Ревізора Товариства.

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

Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 817 763
Основні засоби 671 693
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 31 8
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 7
Нерозподілений прибуток 12 -41
Власний капітал 798 745
Статутний капітал 300 300
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 19 18
Чистий прибуток (збиток) 53 25
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300000 300000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

12 14

Наглядова рада ПрАТ «ІРКЛІїВСЬКИй ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».
Телефон для довідок Товариства: (04739) 55523. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІРКЛІїВСЬКИй ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації: Повне наймену-
вання емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРВОНСЬКИй ЦУКРОВИК»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 00372374; . Місцезнаходження емітента: 08652 Київ-
ська обл., Василькiвський р-н., с. Ковалiвка вул. Ленiна,8; Міжміський код, 
телефон та факс емітента: (04136) 4-61-45; (04136) 9-48-09; Електронна 
поштова адреса емітента: Omeli7@gmail.com; Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.cukrovyk75.inf.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi про 
змiну складу посадових осiб емiтента

На засiданнi наглядової ради товариства ПРОТОКОЛ № 09/03/17-НР 
вiд 09.03.2017р відбулись наступні зміни: Виконавчий директор Зiнчук 

Сергiй Олександрович (паспорт:ВН 279090 виданий Романiвський РВ 
УМВС України в Житомирськiй областi 10.12.2004) звiльнено 09.03.2017 р. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, з 27.08.2012 р. Виконавчий директор Гринь Вячеслав Васильович 
(паспорт:ВМ 648656 виданий Андрушiвським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл 01.12.1998) обрано 09.03.2017 р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу — на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба за останнi 5 рокiв — старший майстер, начальник змiни,начальник 
цеху.3.Підпис:Виконавчий директор Гринь Вячеслав Васильович, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством. 09.03.2017 р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «За-
порізька кондитерська фабрика»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382094
3. Місцезнаходження: 69063 м. Запоріжжя Святого Миколая
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-2137762, 061-2137457
5. Електронна поштова адреса: yurist@zkf.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: zkf.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: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наказом Генерального директора ПрАТ «ЗКФ» №57 від 07.12.2016р. 

прийнято рішення про звільнення 07.12.16 з посади головного бухгалтера 
Приватного акціонерного товариства «Запорізька кондитерська фабрика» 
Мартиненко Аллу Петрівну (паспорт СА 062690 виданий Оріхівським РВ 
УМВС України в Запорізькій області) на підставі заяви п. 4 ст. 36, 38 Кодек-
су законів про працю України: з ініціативи працівника.

На посаді головного бухгалтера ПрАТ «Запорізька кондитерська фа-
брика» Мартиненко А.П. перебувала з 11.05.2010 по 07.12.2016 (шість ро-
ків, шість місяців та двадцять шість днів).

Часткою у статутному капiталi емітента не володіє. Непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

Генеральний директор  С.В. Пшигоцький

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ» (надалі — То-
вариство) код ЄДРПОУ 03057934, місцезнаходження: вулиця Звениго-
родська, будинок 1, селище міського типу Єрки, Катеринопільський 
район,Черкаська область, 20505, повідомляє, що чергові загальні збо-
ри акціонерів Товариства (надалі — загальні збори) відбудуться  
28 квітня 2017 року о 15.00 год., за адресою (місце проведення): зал 
засідань, кабінет № 7, адмінбудівля Товариства, вул. Звенигород-
ська 1, смт. Єрки, Катеринопільський район, Черкаська обл. Реє-
страція акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах То-
вариства буде проводитись 28 квітня 2017р., з 14.00 год. до 14.45 год., 
за адресою та місцем проведення загальних зборів: зал засідань, кабі-
нет № 8, адмінбудівля Товариства, вул. Звенигородська 1, смт. Єрки, 
Катеринопільський район, Черкаська обл. Для реєстрації для участі у 
загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або ін-
ший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представни-
кам акціонерів — паспорт або інший документ, що ідентифікує особу 
представника акціонера, а також довіреність на право представляти 
інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформ-
лену і видану відповідно до законодавства України. Уповноваженим 
особам юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом 
на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Ста-
тут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал 
або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження упо-
вноваженої особи. Під час підготовки до загальних зборів Товариства 
акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від 
дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 28 квітня 2017 року 
в робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства: 
кабінет № 7 головного економіста, адмінбудівля Товариства, вул. Звени-
городська 1, смт. Єрки, Катеринопільський район, Черкаська обл. Відпо-
відальна посадова особа — член ревізійної комісії Панченко Олексан-
дра Олександрівна. Документи (матеріали), необхідні для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, нада-
ються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмово-
го запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних збо-
рів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у 
місці проведення загальних зборів.Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного: http:// promin.at24.com.ua/. Дата 
складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у 
загальних зборах Товариства: на 24.00 год., 24 квітня 2017 року. 

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

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

візійної комісії.7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 
станом на 31.12.2016р. 

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-
вариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням 
вимог, передбачених законом.9. Попереднє надання згоди (схвалення) 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із 
зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної 
вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відпо-
відно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».10. Прий-
няття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства. Затвер-
дження найменування Товариства.11. Внесення змін до Статуту 
Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження 
Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи 
на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з 
державної реєстрації Статуту.12.Затвердження Положення про Загаль-
ні збори Товариства у новій редакції.13. Затвердження Положення про 
Наглядову раду Товариства.14. Затвердження Положення про Вико-
навчий орган Товариства.15. Припинення повноважень членів Нагля-
дової ради Товариства.16. Визначення строку повноважень членів На-
глядової ради Товариства.17. Обрання членів Наглядової ради 
Товариства.18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, тру-
дових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради.19 Припинення повноважень членів Правління Товариства. 
20. Визначення строку повноважень членів Правління Товариства. 
21. Обрання членів Правління Товариства.22. Припинення повнова-
жень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 7593 4771
Основні засоби 412 426
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3439 3144
Сумарна дебіторська заборгованість 3555 975
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 17
Нерозподілений прибуток 4537 672
Власний капітал 5716 1850
Статутний капітал 470 470
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання -
Чистий прибуток (збиток) 3866 953
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1880000 1880000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

53 45

Наглядова рада ПАТ «ПРОМІНЬ». Телефон для довідок Товари-
ства: (04742) 30080. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «КМИТIВСЬКИй 
МАйСТЕР», 20414962, 12526 Жито-
мирська обл., Коростишiвський р-н, 
с.Кмитiв, вул.Житомирська, 29, 
(04130) 7-09-08

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

09.03.2017 

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

http://kmytmaister.constanta.dp.ua

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА  
«ЕФЕКТ»

(код ЄДРПОУ 00333919)
В повідомленні про скликання 20 квітня 2017 року річних за-

гальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ 00333919, яке було опублікова-
но в виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку», номер 44 від 06.03.2017р., допуще-
на технічна помилка. Має бути: «Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у річних загальних зборах, складається станом 
на 24 годину 13 квітня 2017 року.»

Генеральний директор АТ «ЕФЕКТ»  Д. І. Бобик
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До уваги акціонерів ПрАТ «МЛП ВЕСТ КИїВ»!
Приватне акціонерне товариство «МЛП ВЕСТ КИЇВ», місцезнаходження 

якого: Київська область, Макарівський район, село Фасова, вул. Івана 
Франка, 2, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акці-
онерів (далі — Загальні збори).

Загальні збори відбудуться 15 квітня 2017 року в приміщенні Прав-
ління ПрАТ «МЛП ВЕСТ КИїВ» за адресою: Київська область, Макарів-
ський район, село Фасова, вул. Івана Франка, 2. Початок Загальних 
зборів о 10.00 год.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводитиметься з 9.00 до 
9.45 за адресою проведення Загальних зборів, зазначеною вище.

Дата, на яку складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах, 11.04.2017 р.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяль-

ність товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.
5. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного, розміщено за адресою: http://id2479.smida.gov.ua
Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що 

посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів — паспорт та дові-
реність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у приміщен-

ні ПрАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ» за адресою: Київська область, Макарівський 
район, село Фасова, вул. Івана Франка, 2 у робочі дні та робочий час. Від-
повідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами є Голова правління ПрАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ» Антошкіна Н.О. 
Довідки за тел.: (044)583-52-72, (050)386-69-86.

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

Найменування показника період 
звітний попередній

Усього активів 66505,5 66503,0
Основні засоби 66501,6 66501,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1,0 1,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,9 0,2
Нерозподілений прибуток (942,9) (838,1)
Власний капітал 65697,1 65801,9
Статутний капітал 66640,0 66640,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 808,4 701,1
Чистий прибуток (збиток) (104,8) (104,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 666400 666400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Правління

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГА»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Луга», 05468096, Київська обл. 01001 м. Київ вул. Михайлiвська,  
буд. 24/11-13В, 03342 22518

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 05468096.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська 
компанiя «Рейтинг-Аудит», 30687076

5. Інформація про загальні збори: 
02.02.2016 проведено позачергові загальні збори. Перелiк питань, що роз-

глядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї. 2. Змiна 
мiсцезнаходження Товариства. 3. Затвердження Статуту в новiй редакцiї.  
4. Iнформування акцiонера Сороки Анатолiя Олексiйовича, що проживає в м. 
Володимирi-Волинському, пров. Рiчний, 3, по питаннях 1,2,3 порядку денного. 
5. Звiт акцiонера Сороки Анатолiя Олексiйовича, що проживає в  
м. Володимирi-Волинському, пров. Рiчний, 3, про виконання своїх обов'язкiв, 
як акцiонера. Пропозицiї до порядку денного вносились Наглядовою радою. 

05.04.2016 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що розгля-
далися на загальних зборах: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї. 2. Звiт 
Наглядової ради товариства за 2015 рiк. 3. Звiт Директора товариства за 
2015 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу 
прибутку i збиткiв за 2015 рiк. Пропозицiї до порядку денного вносились 
Наглядовою радою. 

11.05.2016 проведено позачергові загальні збори. Перелiк питань, що 

розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшення про попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 
року з дати прийняття рiшення. Пропозицiї до порядку денного вносились 
Наглядовою радою. 

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 13646 12160
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1806 2087
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2042 1753
Сумарна дебіторська заборгованість 5533 5003
Грошові кошти та їх еквіваленти 760 107
Власний капітал 23 -2692
Статутний капітал 2815 2815
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2894 -5609
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1203 926
Поточні зобов’язання і забезпечення 12420 13926
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 60,76 -128,346
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 44684 44684
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

0 0

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

0 0

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФА-
БРИКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382094
3. Місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя вул. Святого Миколая, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-213-77-62, 061-213-74-57
5. Електронна поштова адреса: yurist@zkf.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: zkf.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: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. Наказом Генерального директора від 22.12.2016 № 76 на посаду го-

ловного бухгалтера емітента з 23 грудня 2016 року призначено Ткаченко Во-
лодимира Олексійовича (паспорт серія СВ номер 238500 виданий 12.07.2000 
Хортицьким РВ УМВС України у Запорізькій області). Строк, на який призна-
чено особу безстроково. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 10.06.2010 по 
22.12.2016 головний бухгалтер ПрАТ «Трубний завод «Трубосталь».

2. 23.12.2016 припинено повноваження виконуючого обов’язки головного 
бухгалтера Левченко Людмили Василівни у зв’язку з призначенням з 23.12.2016 
згідно рішення генерального директора емітента від 22.12.2016 №76 на поса-
ду головного бухгалтера емітента Ткаченко Володимира Олексійовича. Поса-
дова особа Левченко Людмила Василівна виконувала обов’язки головного 
бухгалтера з 08.12.2016 по 22.12.2016. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

Генеральний директор  Пшигоцький С.В. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ФІРМА «АНТІК» ЛТД

(надалі за текстом — Товариство), код за ЄДРПОУ 20413916, міс-
цезнаходження Товариства — 12511, Житомирська обл., Коростишів-
ський район, с. Кам'яний Брід, повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів (надалі за текстом — загальні збори), які 
призначені на 28 квітня 2017 року за адресою: Житомирська обл., 
Коростишівський р-н, с. Кам'яний Брід, адмінприміщення Това-
риства (в кабінеті №1 директора). Початок загальних зборів о  
10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметь-
ся за місцем проведення загальних зборів 28 квітня 2017 року, початок 
реєстрації о 09 год.30 хв., закінчення реєстрації о 09 год.50 хв.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерів:

1 Обрання лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-
ціонерів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого 
органу Товариства за 2016 рік, звіту Ревізора Товариства за 2016 рік. 
Затвердження висновків Ревізора за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результа-

тами роботи в 2016 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 

викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої 
на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення 
особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реє-
страції Статуту Товариства в новій редакції.

7. Затвердження в новій редакції Положення про виконавчий ор-
ган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про 
Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпора-
тивного управління Товариства.

8. Обрання Ревізора Товариства

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціо-
нерів — додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законо-
давства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть 
ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті №1 
директора Товариства за адресою: Житомирська обл., Коростишів-
ський р-н, с. Кам'яний Брід (адмінприміщення Товариства) на підставі 
наданого акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — ди-
ректор Товариства Макаренко Л.Я. Перелік акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 24 квітня 
2017 року. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.pamjatnik.com.ua.

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

Найменування показника період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 1269,5  1345,4
Основні засоби 949,5  793,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0  0
Запаси 306,4  509,3
Сумарна дебіторська заборгованість 0  42,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,5  0,9
Нерозподілений прибуток 283,6  324,6
Власний капітал 1190,1  1231,1
Статутний капітал 850  850
Довгострокові зобов’язання 0  0
Поточні зобов’язання 79,4  114,3
Чистий прибуток (збиток) -86,1  41,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 340000  340000
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) 21  20

До уваги акціонерів 

ПрАТ «ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ»
ПрАТ «Ділові партнери» (місцезнаходження за адресою: 03056,  

м. Київ, вул. В.Гетьмана 27; код за ЄДРПОУ 23721506) повідомляє про 
скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 
2017 р. о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. В.Гетьмана 27, 3 поверх.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 10-00 14 квітня 
2017  р. за адресою: 03056, м. Київ, вул. В.Гетьмана 27, 3 поверх.

Проект Порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2016 р. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийня-

ті протягом 2016 р.
6. Висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду висновків.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Реві-
зора Товариства.

12. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов трудового до-
говору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з 
обраним Ревізором Товариства.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

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

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у 
зборах акціонерів — 24 години 10 квітня 2017 р.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.depar.pat.ua

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а 
уповноваженим особам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі пись-
мового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 10.00 до 12.00 за місцезна-
ходженням Товариства.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — Гудов К.В.

Телефон для довідок: 8 (044) 2774197.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Ділові партнери»

 Найменування показника період
2015 2016

Усього активів 55646 49248
Основні засоби 12 12
Довгострокові фінансові інвестиції 35897 33675
Запаси 1 -
Сумарна дебіторська заборгованість 5796 2216
Грошові кошти та їх еквіваленти 57 126
Нерозподілений прибуток 12426 11073
Власний капітал 19926 18573
Статутний капітал 5000 5000
Довгострокові зобов’язання 16955 16955
Поточні зобов’язання 18765 13720
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000 5000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Наглядова рада ПрАТ «Ділові партнери»
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ПрАТ «УКРПИВО»
Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Українська галузева компанія по ви-
робництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО», 
що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А, пові-
домляє: Річні Загальні збори ПрАТ «Укрпиво» відбудуться 21 квітня 
2017 року в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А, 
третій поверх, кімната № 341. Початок зборів о 12.00 год.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 10.00 до 11.30 години в день та за 
адресою проведення загальних зборів, кімната № 334. Дата складення 
переліку акціонерів Національним депозитарієм України, які мають право 
на участь у Загальних зборах, 17 квітня 2017 року.

Порядок денний зборів, затверджений на засіданні  
Наглядової ради Товариства 21 лютого 2017 року:

1. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження складу лічильної 
комісії річних загальних зборів ПрАТ «Укрпиво».

2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Укрпиво» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-
риства за 2016 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік, з 
урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяль-
ності за 2016 рік.

8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
10. Відкликання Генерального директора.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Генерального директора.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Реві-

зійної комісії Товариства та встановлення розміру винагороди.
15. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання дого-

ворів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства.
16. Затвердження фінансового плану ПрАТ «Укрпиво» на 2017 рік.
17. Затвердження кошторису на функціонування Наглядової Ради на 

2017 рік.
18. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
19. Затвердження та попереднє схвалення значних правочинів.
20. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення 

його у новій редакції.
21. Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх 

у новій редакції.
Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Укрпиво»: ukrpivo.com
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-

тань порядку денного, можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: 
м. Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А, третій поверх, кімната №338, відпо-
відальна особа — Жмінько Наталія Іванівна, телефон: (044) 278-33-95.

Для участі у зборах акціонеру мати при собі документ, що посвідчує особу, 
представнику акціонера — довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах, посвідчену депозитарієм, зберігачем, нотаріусом або іншими 
посадовими особами, в порядку встановленому цивільним законодавством.

Телефон для довідок: (044) 278-33-95.
Наглядова рада ПрАТ «Укрпиво»

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Укрпиво» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 1862,8 1922,1
Основні засоби (залишкова вартість) 16,8 79,5
Довгострокові фінансові інвестиції 166,8 166,8
Запаси 15,1 12,2
Сумарна дебіторська заборгованість 396,9 470,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 1242,2 1135,7
Нерозподілений прибуток 27,3 5,7
Власний капітал 1439,2 1425,2
Статутний капітал 156,9 156,9
Довгострокові зобов’язання 219,7 -
Поточні зобов’язання 203,9 496,9
Чистий прибуток (збиток) 26,2 5,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 156904 156904
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду осіб) 16 14
Генеральний директор ПрАТ «Укрпиво»  Г.М. Коренькова

До уваги акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

 (код ЄДРПОУ 00131771, далі — Товариство), місцезнаходження 
Товариства: Україна, Бериславське шосе, буд. 1, м. Херсон, Херсон-
ська обл., 73000

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів 
ПАТ «Херсонська ТЕЦ»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 
приміщення ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за адресою: Україна, 73000, 
м. Херсон, Бериславське шосе, 1, 2-й поверх, конференц-зал.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни-
ків акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 12.04.2017 року, з 
10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 
12.04.2017 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних 
загальних зборах, встановлена 06.04.2017 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товари-

ства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загаль-

них зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення 
за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної ко-
місії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2017 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих 

за підсумками роботи у 2016 році.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товари-

ства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та 

членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудо-

вих) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-

2018 роки.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 

до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: tec.
kherson.ua.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам не-
обхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також — 
довіреність або інші документи, які посвідчують право представника 
на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами за-
конодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Херсонська 
ТЕЦ» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного по-
відомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно 
(крім суботи та неділі), з 07 години 30 хвилин до 16 години 30 хвилин 
(обідня перерва з 12 години 15 хвилин до 13 години 00 хвилин), за 
адресою: Україна, 73000, м. Херсон, Бериславське шосе, 1, а в день 
проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення з 
10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є 
корпоративний секретар Колганов Олександр Гарійович.

Телефон для довідок: (0552) 35-24-56.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента

1.Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МЕБЛI», код за ЄДРПОУ 01554870, місцезнаходження 10019,  
м. Житомир, вул. Комерцiйна, буд. 5, міжміський код та телефон емітента 
(0412) 482-657, 482-665. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.03.2017 р. 3.Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію www.meblizt.ho.ua. 4.Найменування аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська 
фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5. Інформація про загальні збо-
ри. Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 22.03.2016 р. Перелік 
питань, що розглядалися на зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 
2.Обрання секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку 
проведення загальних зборiв. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 
рiк. 4.Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 5. Затверджен-
ня рiчного звiту за 2015 рiк. 6.Розподiл прибутку i збиткiв, отриманих за 
результатами роботи в 2015 роцi. 7.Прийняття рiшення про припинення по-
вноважень голови i членiв Правлiння, Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї. 
8.Обрання голови i членiв Правлiння. 9.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 
10.Обрання членiв Наглядової ради. 11.Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядової 
ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на пiдписання вищевказаних договорiв. 12.Про внесення та за-
твердження змiн до Статуту. Особи, що подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на 
зборах, були прийняті рішення. 6.Інформація про дивіденди. За результа-
тами 2015-2016 р.р. рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів  1989  1974
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1715  1872
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  116  31
Сумарна дебіторська заборгованість  123  61
Грошові кошти та їх еквіваленти  35  10
Власний капітал  1786  1705
Статутний капітал  1685  1685
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  101  20
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  203  269
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.3123  -0.4242
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 1 
акцію, грн

0.3123  -0.4242

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 259310  259310
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

 --  -- 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Голова правлiння ____________  Кучеренко Василь Петрович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕБЛI»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФА-
БРИКА»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00382094; 3. Місцезнаходження: 69063 За-
поріжжя вул. Святого Миколая, 7; 4. Міжміський код, телефон та факс:  
061-213-77-62, 061-213-74-57; 5. Електронна поштова адреса: yurist@zkf.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: zkf.ua; 7. Вид особливої інформації відпо-
відного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 
розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 22.09.2016 № 19 достро-

ково припинено повноваження члена Дирекції (виконавчого органу) Товариства 
Пшигоцького Сергія Володимировича (паспорт: серія СА номер 181619 вида-
ний 10.04.1996 Орджонікідзевським РВ УМВС України у Запорізькій області), у 

зв’язку із його обранням на посаду генерального директора Товариства.
На посаді члена дирекції Пшигоцький С.В. перебував з 01.07.2016 по 

22.09.2016.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної суди-

мості за корисливі та посадові злочини не має.
2. Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 22.09.2016 № 19 на 

посаду члена Дирекції (виконавчого органу) Товариства, строком на 3 роки, 
обрано Мартиненко Аллу Петрівну (серія СА номер 0626902 виданий 
25.09.1995 Оріхівським РВ УМВС України в Запорізькій області). Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 
11.05.2010 по теперішній час працює головним бухгалтером Приватного 
акціонерного товариства «Запорізька кондитерська фабрика».

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

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

Генеральний директор  Пшигоцький С.В. 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

"АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК "КОНКОРД"

2. Код за ЄДРПОУ 34514392
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро площа Троїцька, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0562-31-13-14 0562-31-04-38

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

http://concord.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтер-
есованість

II. Текст повідомлення
Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол 

вiд 09.03.2017) про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть. Iстотнi умови правочину: договiр купiвлi — про-
дажу (розмiщення) акцiй додаткової емiсiї № Е-07/1 вiд 09.03.2017 мiж 
ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та Сосєдкою Оленою Вiлiївною. Сосєдка О.В. 

заiнтересована у вчиненнi правочину, оскiльки вона є головою наглядової 
ради та володiє 58,0381% акцiй Банку. Сума коштiв, що є предметом право-
чину: 22 500 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 387 417 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5,81%.

Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол 
вiд 09.03.2017) про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть. Iстотнi умови правочину: договiр купiвлi — про-
дажу (розмiщення) акцiй додаткової емiсiї № Е-07/2 вiд 09.03.2017 мiж 
ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та Сосєдкою Юлiєю Вiлiївною. Сосєдка Ю.В. 
заiнтересована у вчиненнi правочину, оскiльки вона є членом наглядової 
ради та володiє 41,9355% акцiй Банку. Сума коштiв, що є предметом право-
чину: 22 500 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 387 417 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5,81%.

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 Острiнiна Олена Петрiвна
В.о. голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.10
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“АКЦIОНЕРНИй КОМЕРЦIйНИй БАНК “КОНКОРД”
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Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЕЛЕКТРОМАШ ПРОМСЕРВІС», 
ідентифікаційний код юридичної особи: 05476747, місцезнаходження юри-
дичної особи: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 
б. 71, прим. 2, (надалі — Товариство) повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Збори), які відбудуться 
14.04.2017 р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34 Г, 
2-й поверх, актовий зал (№ б/н). Початок Зборів о 09 год. 00 хв.

Проект порядку денного:
1. Про обрання ТОВ «АФТ», як особи, що виконує повноваження лі-

чильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, 
підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням прове-
дення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на 
виконання повноважень лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, за-
твердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії То-
вариства за 2016 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
6. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, 

затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повно-
важень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 
оплати / безоплатності таких договорів.

10. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укла-
датиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розмі-
ру його винагороди.

11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами та Головою Наглядової ради Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 151590 189868
Основні засоби 78907 111335
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 14414 22422
Сумарна дебіторська заборгованість 50104 43642
Грошові кошти та їх еквіваленти 3453 12164
Нерозподілений прибуток -23258 -23269
Власний капітал - -
Статутний капітал 9370,1 9370,1
Довгострокові зобов’язання 82655 60335
Поточні зобов’язання 60760 111456
Чистий прибуток (збиток) -9902 -6106
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8923900 8923900
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 584 742

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах прово-
диться за адресою проведення Зборів з 08 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. у 
день проведення Зборів.

Для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати:
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що 

посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодав-

ства підтверджують повноваження — представникам акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах — 10.04.2017 р.
Ознайомитися з матеріалами порядку денного Зборів, особи, які ма-

ють право на участь у загальних зборах, можуть у робочі дні та у робочий 
час за адресою: 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Геро-
їв АТО, буд.71, прим.2, 2-й поверх, аналітичне бюро (№ б/н) шляхом осо-
бистого подання звернення про бажання ознайомитися з матеріалами та 
зазначенням переліку питань для ознайомлення.

Веб-сайт на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного — www.elps.dp.ua.

Особи Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — Терещенко Валентина Миколаївна, Сємєнцова Наталія 
Андріївна.

Телефони для довідок: (056)-409-76-06, 409-76-13.
Наглядова Рада ПрАТ «ЕМПС»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖИТОМИРСЬКИй ЗАВОД 

«ШЛЯХІНДУСТРІЯ»
Публічне акціонерне товариство «Житомирський завод «Шляхінду-

стрія» (надалі за текстом — Товариство), місцезнаходження Товари-
ства — 10031, м. Житомир, вулиця Богдана Хмельницького, буд. 42) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства (надалі за текстом — «Загальні збори»), які призначені на 14 квіт-
ня 2017 року за адресою: м. Житомир, вул. Б. Хмельницького, 
буд.42 (в кабінеті голови правління Товариства). Початок Загаль-
них зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників Загальних зборів здій-
снюватиметься за місцем проведення Загальних зборів 14 квітня 
2017  року, початок реєстрації об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації об 
11 год. 45 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 годину 10 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань 

порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого ор-

гану (Правління) Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

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

Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Това-
риства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результата-

ми роботи в 2016 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів 

Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визна-

чення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження 
умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документ, що 

посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціоне-
рів — додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодав-
ства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайо-
митися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, в робочі дні з 12-00 год. до 15-00 год. в кабінеті голови 
правління Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Б. Хмельницького, 
буд.42 на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запи-
ту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — заступник голови Правління Товариства. Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.
shliahindustriya.ho.ua.

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

Найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 1722 1036
Основні засоби 988 605
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 31 31
Сумарна дебіторська заборгованість 620 372
Грошові кошти та їх еквіваленти 83 27
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -298,4 -263,1
Власний капітал 330,6 890
Статутний капітал 629 629
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 7,3 146
Чистий прибуток (збиток) -37,3 -2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2517120 2517120
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) 4 6
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛIДНИй 
I КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНИй IНСТИТУТ 
ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НО-
ВИХ ТЕХНОЛОГIй КОЛАН». 2. Код за ЄДРПОУ: 04637622. 3.Міс-
цезнаходження: 36002, м.Полтава, вул.Фрунзе, 153. 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (0532) 59-26-43, 59-25-58. 5. Електронна поштова адреса: 
i.bilozerova@kolan.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації www.kolan.ua.  

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення. Вiдповiдно до отриманого емiтентом 07.03.2017 
вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» перелiку акцiонерiв, яким 
надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних 
зборiв (вих.№127084зв вiд 27.02.2017), пакет власника акцiй «фiзичної 
особи» збiльшився з 509228 шт.(80,1965% в загальнiй кiлькостi акцiй; 
98,93% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй) до 509333 шт. (80,2131% в 
загальнiй кiлькостi акцiй; 98,95% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй).

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Генеральний директор Колтунов Георгiй 
Анатолiйович. 07.03.2017

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

1.Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Жи-
томирбудтранс», код за ЄДРПОУ 01273740, місцезнаходження 10025,  
м. Житомир вул. Промислова, буд.17, міжміський код та телефон емітента 
0412 332010. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії 07.03.2017 року. 3.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 
www.ztbudtrans.ho.ua. 4.Найменування аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фір-
ма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5. Інформація про загальні збори. 
В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори акціонерівне склика-
лись i не проводились в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організа-
цію їх скликання. 6.Інформація про дивіденди.За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  549  600

Основні засоби (за залишковою вартістю)  542  571
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  6  12
Грошові кошти та їх еквіваленти  1  17
Власний капітал  527  580
Статутний капітал  227  227
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  300  353
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  22  20
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0.05840  0.00220

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

-0.05840  0.00220

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  907485  907485
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

 --  -- 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Директор ____________  Каменський Андрiй Петрович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЖИТОМИРБУДТРАНС»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
по газопостачанню та газифіка-
ції ПАТ "Вінницягаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03338649
3. Місцезнаходження 21012 м.Вінниця пров.Костя 

Широцького ,24
4. Міжміський код, телефон та факс 0432278092 0432278092
5. Електронна поштова адреса office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

vn.104.ua

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

II. Текст повідомлення
На підставі протоколу № 09/03-2017засідання Наглядової ради 

ПАТ «Він ницягаз» від 09 березня 2017 р. .припинено повноваження члена 

Правління Товариства Яворовського Василя Дмитровича , директора з ка-
пітального будівництва .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
30.06.2016 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,090112%. 
Останні 5 років посадова особа займала посаду директора з капітального 
будівництва.

На підставі протоколу № 09/03-2017засідання Наглядової ради 
ПАТ «Він ницягаз» від 09 березня 2017 р. обрано Бікташеву Юлію Владис-
лавівну — директора з капітального будівництва Товариства з 09.03.2017 
по 30.06.2019 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0%. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останні 5 
років займала посаду начальника відділу організації робіт з капітального 
будівництва.

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 Кривак Олександр Андрійович
Голова правління 
ПАТ "Вінницягаз"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.10
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї ПАТ “ВІННИЦЯГАЗ”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК. 36
2. ПРАТ АВТОЗАПЧАСТИНА 41
3. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263 23
4. ПРАТ АГРОПЕРЕРОБКА 66
5. ПРАТ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 32
6. ПРАТ АЗОВКАБЕЛЬ 42
7. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 74
8. ПАТ АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» 65
9. ПАТ БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 21

10. ПАТ БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» 62
11. ПАТ БАНК АЛЬЯНС 7
12. ПРАТ БІЛЬМАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 32
13. ПАТ БОРЕКС 39
14. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №3 20
15. ПАТ ВЕЛИКА БУРІМКА 63
16. ПРАТ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «ГОРИЗОНТ» 19
17. ПРАТ ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ЛІЛЕЯ» 10
18. ПРАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №6 10
19. ПРАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №6 11
20. ПАТ ВІБРОСЕПАРАТОР 42
21. ПАТ ВІЙТОВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ 61
22. ПРАТ ВІТЯЗЬ 43
23. ВОЗНЮК ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА 34
24. ПРАТ ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 47
25. ПРАТ ГАЙЧУР-АГРО 33
26. ПАТ ГРОНО-ТЕКС 56
27. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ 19
28. ПРАТ ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ 72
29. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 45
30. ПАТ ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ 55
31. ПАТ ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ 59
32. ПАТ ЕВВІА 17
33. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 37
34. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 75
35. ПРАТ ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ 15
36. ПАТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 65
37. ПРАТ ЕЛІТА 54
38. ПРАТ ЕФЕКТ 70
39. ПАТ ЖИВИЦЯ 64
40. ПРАТ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВЕ ПІДПРИЄМСТВО 35
41. ПРАТ ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ 61
42. ПАТ ЖИТОМИРБУДТРАНС 76
43. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «ШЛЯХІНДУСТРІЯ» 75
44. ПАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА МЕТАЛООСНАСТКИ 40
45. ПАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 69
46. ПАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 71
47. ПАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 74
48. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 39
49. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 41
50. ПРАТ ЗЗБК №11 38
51. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ 50
52. ПАТ ІДЕЯ БАНК 23
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
53. ПРАТ ІНПРОЕКТСЕРВІС 18
54. ПРАТ ІРКЛІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 69
55. ПРАТ КАЛИНА 14
56. ПРАТ КАТП-1028 12
57. ПРАТ КИЇВАВТОТРАНССЕРВІС 60
58. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 37
59. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 52
60. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» 46
61. ПРАТ КІРОВОГРАДТУРИСТ 46
62. ПРАТ КМИТІВСЬКИЙ МАЙСТЕР 70
63. ПАТ КОБЛЕВО 36
64. ПАТ КОЗЛІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 38
65. ПРАТ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 25
66. ПРАТ КОМПАНІЯ «ЕСТЕТ» 11
67. ПРАТ КОМПАНІЯ ЕНЗИМ 8
68. ПАТ КОМПАНІЯ РОСТОК 68
69. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ'ЯНКА» 48
70. ПРАТ КООПЗОВНІШТОРГ 21
71. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 16
72. ПАТ КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА» 9
73. ПРАТ КУП'ЯНСЬКИЙ МАШЗАВОД 52
74. ПРАТ ЛИСЯНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16
75. ПРАТ ЛІДЕР 40
76. ПАТ ЛУГА 71
77. ПРАТ ЛЬВІВТУРИСТ 8
78. ПАТ МАЯК 29
79. ПАТ МЕБЛІ 74
80. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 6
81. ПРАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 6
82. ПАТ МІСТО БАНК 62
83. ПРАТ МЛП ВЕСТ КИЇВ 71
84. ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 57
85. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН
76

86. ПРАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 67
87. ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРСВІТЛОЛІЗИНГ» 22
88. ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРСВІТЛОЛІЗИНГ» 22
89. ПРАТ НЕМИРІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10547 22
90. ПАТ НІЖИНБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 30
91. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР 44
92. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД 53
93. ПАТ  НЛЗ 58
94. ПРАТ ОБ'ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ 51
95. ПАТ ОМІКРОН 40
96. ПРАТ ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 25
97. ПРАТ ПДТ УКРАЇНА 7
98. ПАТ ПІОНТЕКС 15
99. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВІННИЦЯГАЗ» 76
100. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 33
101. ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО 7
102. ПРАТ ПРОМВИБУХ 28
103. ПАТ ПРОМІНЬ 70
104. ПРАТ РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» 13
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
105. ПРАТ РЕАГЕНТ 50
106. ПРАТ РЕКЛАМА 12
107. ПРАТ РІВНЕТУРИСТ 43
108. ЗАТ РУР ГРУП С.А. 5
109. ПАТ САД 49
110. ПРАТ САНТА УКРАЇНА 31
111. ПРАТ САНТА УКРАЇНА 35
112. ПАТ СИСТЕМА 47
113. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 10
114. ПАТ СПЕЦЛІСМАШ 27
115. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОРИТЕТ» 58
116. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» 31
117. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» 26
118. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» 13
119. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РАРИТЕТ» 53
120. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТАР-ПОЛІС» 11
121. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ - ЖИТТЯ» 66
122. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ» 68
123. ПРАТ ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ 11
124. ПРАТ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ 27
125. ПРАТ ТЕРНІВСЬКЕ 36
126. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНСОРЦІУМ «ЮНІКОМ» 9
127. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРБУДМАТЕРІАЛИ» 29
128. ПРАТ ТОРГТЕХНІКА 18
129. ПАТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА «ТРЕСТ ПІВДЕНТРАНСТЕХМОНТАЖ» 36
130. ПРАТ ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ 14
131. ПАТ ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 51
132. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАНІЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПИВА, БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ 

НАПОЇВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «УКРПИВО»
73

133. ПАТ УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ»

49

134. ПАТ УКРІНКОМ 64
135. ПАТ УКРНАФТОХІМПРОЕКТ 17
136. ПАТ УКРНДІХІММАШ 24
137. ПРАТ ФІРМА «АНТІК» ЛТД 72
138. ПРАТ ФІРМА Э.Ю.М. 65
139. ПАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА 44
140. ПРАТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2 59
141. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 48
142. ПАТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 73
143. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16854 54
144. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МАЯК» 15
145. ПАТ ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 35
146. ПАТ ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК 69
147. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОТРАНС 29
148. ПРАТ ЧЕРНІГІВМЕДТЕХНІКА 28
149. ПАТ ЧЕРНІГІВОБЛБУД 30
150. ПРАТ ЧЕРНІГІВ-СОРТНАСІННЄОВОЧ 60
151. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 32
152. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 57
153. ПАТ ЧОТИРБОЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 34
154. ПАТ ЮНЕКС БАНК 63
155. ПАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 20
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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 № 17048
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
10.03.2017 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 


