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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-

АВТО», ідентифікаційний код — 20220933 (надалі — Товариство), міс-
цезнаходження якого: Україна, 49041, м.Дніпро, пр. Праці, 16, повідомляє 
про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням 
Наглядової Ради Товариства від 03.03.2017 року, призначених на 20.04.2017 
року о 11:00 годині за адресою: Україна, 49041, м.Дніпро, пр. Праці, 16, 
каб. 407, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що ви-
носяться на голосування):

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

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

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

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

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

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

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

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

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладен-
ня його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 126645 110128
Основні засоби 61300 63712

Довгострокові фінансові інвестиції 20 -
Запаси 8651 8547
Сумарна дебіторська заборгованість 48398 30677
Грошові кошти та їх еквіваленти 3169 2860
Нерозподілений прибуток (3544) (8574)
Власний капітал 60202 55172
Статутний капітал 61494 61494
Довгострокові зобов’язання 874 12408
Поточні зобов’язання 64946 42036
Чистий прибуток (збиток) 5030 1839
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12298748 12298748
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 158 150

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації — о 
10:00 год.; закінчення реєстрації — о 10:45 год.

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

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

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з яки-
ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів 
акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезна-
ходження Товариства: Україна, 49041, м.Дніпро, пр.. Праці, 16, кімната 410, до 
дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок — п’ятниця 
з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за 
адресою: Україна, 49041, м.Дніпро, пр.. Праці, 16, кімната 407. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Гене-
ральний директор Федаш Віталій Васильович. Контактна особа — Хворостя-
ний Олексій Володимирович. Довідки за телефоном: (056)7209217.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.dnipropetrovsk-avto.ukravto.ua. Підтверджую достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор  В.В.Федаш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО»
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(код за ЄДРПОУ 00689071)
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які при-

значені на 20 квітня 2017 р. о 12.00 за місцезнаходженням товари-
ства м. Одеса вул. Брестська, б.16 (кабінет керівника)

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту 

зборів.
3. Розгляд звіту директора товариства за 2016 р. та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту директора.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд звіту ревізора товариства за 2016 р. та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту ревізора.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 р., затвердження 

розміру річних дивідендів.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, віднесених до 

компетенції загальних зборів, які можуть вчинятися товариством про-
тягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру право-
чинів та їх граничної сукупної вартості. Про надання повноважень ди-
ректору Товариства на укладення значних правочинів, віднесених до 
компетенції загальних зборів.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 квітня 2017р. з 11.00 до 
11.45 за місцезнаходженням товариства. Реєстрація учасників зборів 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 17 квітня 
2017 р., за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів — 
також довіреність, оформлена відповідно до законодавства).

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з по-
рядком денним, за адресою: м. Одеса вул. Брестська, б.16 (кабінет 

керівника) в понеділок, середу, п'ятницю з 10.00 до 13.00, в день про-
ведення зборів — у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
директор Іванченко Віктор Миколайович Письмові пропозиції щодо по-
рядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведен-
ня зборів.

Тел. (048) 721-30-03  Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (тис. грн.)

Найменування показника період
2016 рік
(звітний)

2015 рік
(попередній)

Усього активів 522,3 527,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 428,5 436,5
Незавершені капітальні інвестиції 43,8 43,8
Довгострокові фінансові інвестиції 20,5 20,5
Запаси 1,8 1,8
Сумарна дебіторська заборгованість 26,9 24,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 0,4
Нерозподілений прибуток (збиток) -981,0 -984,3
Власний капітал 730,1 730,1
Статутний капітал 114,8 114,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 658,4 666,7
Чистий прибуток (збиток) 3,3 -42,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2296 2296
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 7

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКА БУДІВЕлЬНА ФІРмА «БУДПРЕСмАШ»

(код ЄДРПОУ: 21629417)
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які від-

будуться «20» квітня 2017 року о 16 - 00 годині, за адресою : 04050, 
м.Київ, вул. Пимоненка, 5, кім.7.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «20» квітня 2016 року з 
15:00 до 15:50 годин за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
деного на 24 годину, «14» квітня 2017 року.

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

акціонерів,затвердження регламенту проведення загальних зборів акці-
онерів.

2. Звіт Голови Правління про результат фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Звіт Голови Наглядової ради за підсумками 2016 року та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2016 року. Затвер-
дження висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік та 

затвердження нормативів розподілу прибутку на 2017 рік.
7. Про затвердження напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту Товариства у новій редакції.

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

Найменування показника Період ( тис. грн.)
2016 рік 2015 рік

Усього активів 10710 11072

Основні засоби ( за залишкову вартістю) 4 6
Довгострокові фінансові інвестиції 2711 2711
Сумарна дебіторська заборгованість 528 564
Грошові кошти та їх еквіваленти 4806 4806
Нерозподілений прибуток (збиток) 1045 1044
Власний капітал 10276 10275
Статутний капітал 7 500 7 500 
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 434 797
Чистий прибуток (збиток) 1 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400 000 400 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 292

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 5,5

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

8 10

Акціонери товариства можуть в письмовій формі внести свої пропо-
зиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 20 днів до зазначеної 
вище дати скликання зборів. 

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

Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адре-
сою: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 5 у робочі дні з 14.00 до 16.00 години. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами є заст. Голови Правління Супрун А.М., тел. (044) 482-29-50.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту поряд-
ку денного: http://investservice.kiev.ua

Телефон для довідок: (044) 482-29-50. 
Правління ПривАТ «ІК»Інвестсервіс»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ІНВЕСТИЦІЙНА КОмПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС»
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НАУКОВО –ДОСлІДНЕ І КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
БУРОВОГО ІНСТРУмЕНТУ»

Код ЄДРПОУ 19032149
Повідомляє, про скликання чергових загальних зборів акціонерів які від-

будуться 21 квітня 2017 року о 16.00 годині за адресою: Україна, 
м. Київ, проспект Палладіна, буд. 44, п’ятий поверх, кімната 515.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження річного звітy Товариства по результатам діяльності за 

2016 рік.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу Товариства та прийняття 

рішення за результатами такого розгляду.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами ді-

яльності Товариства за 2016 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-

риством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 
Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

7. Прийняття рішення про розподіл дивідендів.
8. Різне.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за 

місцем проведення позачергових загальних зборів з 15.00 до 15.55. Для 
реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документи, що посвідчують 
особу. Представникам — належно оформлену довіреність.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних збо-
рах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 

проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що 

стосуються підготовки та скликання позачергових загальних зборів та по-
рядку денного за адресою: Україна, м. Київ, проспект Палладіна, будинок 
44, п’ятий поверх, кімната 515, у робочі дні з 9.00 до 17.00. Відповідальна 
особа Суворова К.С.
Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
2016 2015

Усього активів 19256 30792
Основні засоби 1815 3113
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 6834 8932
Сумарна дебіторська заборгованість 7236 14211
Грошові кошти та їх еквіваленти 2186 3350
Нерозподілений прибуток 10471 10184
Власний капітал 10499 10212
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов’язання 5384 5384
Поточні зобов’язання 3600 15496
Чистий прибуток (збиток) 59 27
Середньорічна кількість акцій (шт.) 76 76
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 67 73
Тел. для довідок 8 (044) 424-20-89 
Генеральний директор ПрАТ «НДІКБ бурового інструменту» 

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 акцiонерне товариство «Бу-
ровик»

2. Код за ЄДРПОУ: 01039926
3. Місцезнаходження: 36002 місто Полтава, вулиця Сосюри, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-39-68, (0532) 59-39-68
5. Електронна поштова адреса: prat.burovik@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: burovik.nethouse.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Зміни в складі посадових осіб емітента відбулися згідно з рішенням На-

глядової Ради ПрАТ «Буровик» (протокол засідання №1 від 14 березня 
2017р.).

Припинено повноваження Голови правління ПрАТ «Буровик» Яцуна Воло-
димира Федоровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв'язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням. Перебував на 
посаді з 01.10.2011 р. Володіє 1,77 % статутного капіталу емітента. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено на посаду Голови правління ПрАТ «Буровик» Грицюту Га-
лину Павлівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадову 
особу обрано строком на 3 роки з 15 березня 2017р. Володіє 0,76% статут-
ного капіталу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності обіймала посаду 
інженера по охрані праці ПрАТ «Буровик». Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова правлiння  Грицюта Г.П.
15.03.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУРОВИК»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї 

«чЕРНІВЦІГАЗ»
Повідомлення  

про зміни до проекту порядку денного З 
агальних зборів акціонерів 

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифі-
кації «чЕРНІВЦІГАЗ» (надалі — «Товариство»), місцезнаходження яко-
го: 58009, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, пові-
домляє своїх акціонерів про зміни до проекту порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 30 березня 
2017 року об 11.00 годині за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а 
(в актовому залі Товариства), шляхом включення нових питань: 

- Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством 
значних правочинів.

- Про подальше схвалення значних правочинів.
- Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору 

купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 18.09.2012 р. 
№КПП-616 за 2016 рік.

З проектами рішень до нових питань проекту порядку денного За-
гальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитись на веб-сайті 
Товариства за адресою: https://cv.104.ua/ .

ПАТ «чЕРНІВЦІГАЗ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРАГА АВТО»

 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 товариство 
«Прага Авто», 31167690, 03142  
м. Київ вул. Академiка Кримсько-
го, буд.27, (044) 207-77-00

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

 17.03.2017р. 

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

http://www.praga-auto.com.ua/



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 17 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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До уваги акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАР-
КІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСлІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 
(далі — ВАТ ХІ «Енергопроект», Товариство), код ЄДРПОУ 14078902, 
місцезнаходження товариства: Україна, 61003, м. Харків, проспект 

московський, 10/12.
Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного поза-

чергових загальних зборів акціонерів ВАТ ХІ «Енергопроект» (далі  — 
позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних збо-
рів: Україна, 61003, м. Харків, проспект московський, 10/12, 5 поверх, 
(актова зала).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 30 березня 
2017 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 
30 березня 2017 року об 11 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових 
загальних зборах, встановлена 24 березня 2017 року (станом на 24 годину).

Відповідно до вимог частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» затверджено порядок денний позачергових загальних збо-
рів акціонерів ВАТ ХІ «Енергопроект».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів То-

вариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товари-

ства. 
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загаль-

них зборів Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової 

редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з 
вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі змі-
ною найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-
дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на пу-
блічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут «Енергопроект». 

5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 
6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товари-
ства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Товариства.

10. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товари-
ства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
спостережної ради Товариства.

13. Обрання членів спостережної ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами спостережної ради Товари-
ства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами спостережної ради Товариства.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт або довіреність на право участі у позачергових за-
гальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для пред-
ставників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових загальних зборів, акціонери ВАТ ХІ «Енергопроект» 
можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення 
до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи 
та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва 
з 12 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин), за адресою: 01133, м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, кімната 
707, а в день проведення позачергових загальних зборів — також у місці 
їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Холодно-
ва Ірина Петрівна (заступник начальника відділу Фонду державного май-
на України). Телефон для довідок: (044) 200-31-89.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного www.spfu.gov.ua. 

Заступник Голови
Фонду державного майна України  В. Державін

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КВАЗАР»

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства «Квазар» (код 
ЄДРПОУ 14314038)повідомляємо Вас про скликання позачергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться:
1.Дата, час та місце 
проведення загальних 
зборів:

«28» квітня 2017р. о 15 год. 00 хв. за 
адресою м. Київ, вул. Північно - Сирець-
ка, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», 
третій поверх, кім. № 328.

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

«28» квітня 2017р. за адресою Товариства 
початок : 14 год. 00 хв. , 
закінчення: 14 год. 55 хв. 

3.Дата складення 
переліку акціонерів, які 
мають право на участь 
у загальних зборах:

«24» квітня 2017 року 

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

1. Прийняття рішення про обрання лічильної 
комісії;
2. Прийняття рішення про припинення 
повноважень членів Наглядової ради;
3. Прийняття рішення про обрання членів 
Наглядової ради, затвердження умов 
цивільно — правових договорів та/або 
трудових договорів, що укладатимуться з 
ними; 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту органів управління Товариства, затверджен-
ня річного звіту Товариства за 2016 рік, розподіл 
прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

5.Порядок ознайомлен-
ня акціонерів з 
матеріалами, з якими 
вони можуть ознайоми-
тися під час підготовки 
до загальних зборів:

м. Київ, вул. Північно — Сирецька, 3, Головний 
корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. 
№ 327, Перший заступник голови правління 
Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:00 до 10:00 
на підставі заяви. Т. 205-34-12, адреса 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного 
http://www.kvazar.com/

5-1. Адреса власного 
веб-сайту, на якому 
розміщено інформацію 
з проектами рішень 
щодо кожного з питань, 
включених до проекту 
порядку денного

http://www.kvazar.com/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=178&Itemid=245

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 186 031 182 656
Основні засоби (за залишковою вартістю) 88 139 81 291
Довгострокові фінансові інвестиції 1526 1 526
Запаси 19 124 15 319
Сумарна дебіторська заборгованість 76 774 71 953
Грошові кошти та їх еквіваленти 258 115
Власний капітал -41 501 -11 093
Статутний капітал 18 034 18 034
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -121 281 -90 922
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 681 1 753
Поточні зобов’язання і забезпечення 225 851 191 996
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-80,15016 -140,32656

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 360 673 360 673
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0
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Публічне акціонерне товариство «лопушнянський кар’єр» (код за 
ЄДРПОУ 00373729; місцезнаходження: 77044, Івано-Франківська обл., Ро-
гатинський р-н, с.Лопушня) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
ПАТ «Лопушнянський кар’єр» (надалі-Збори) відбудуться 19 квітня 
2017 року о 12 годині в кабінеті директора адміністративного корпусу 
ПАТ «лопушнянський кар’єр» за адресою: Івано-Франківська обл., Ро-
гатинський район, с.лопушня. Реєстрація учасників Зборів з 11-00год. до 
11-45год в день та за місцем проведення Зборів.

Проект порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії загальних збо-
рів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря зборів Товари-
ства та затвердження регламенту роботи Зборів. 3.Звіт Директора про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради 
про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. 
Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслід-
ками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії 
Товариства. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 
рік та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. 7. При-
пинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8. Обрання чле-
нів Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 
lk.pat.ua. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, станом на 24-00 год. 12.04.2016р. Для участі в зборах акціонери 
повинні представити: документ, що посвідчує особу (паспорт); представни-
ки: довіреність на право участі в зборах; документ, що посвідчує особу 
(паспорт). Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вно-

сити свої пропозиції, зауваження до них можна у робочі дні з 9-00 до  
16-00 год. в кабінеті директора за адресою: Івано-Франківська обл., Рога-
тинський район, с.Лопушня. Відповідальна особа за ознайомлення акціо-
нерів з документами — Директор. Контактний телефон: (03435) 63518.

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

Найменування показника Період
2016р. 2015р.

Усього активів 2114,0 2200,2
Основні засоби 2114,0 2200,2
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 188,3 13,1
Сумарна дебіторська заборгованість 22,6 26,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 40,0 127,9
Нерозподілений прибуток -4569,6 -2959,9
Власний капітал 643,5 643,5
Статутний капітал 643,5 643,5
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання -
Чистий прибуток (збиток) -1609,7 -614,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2574000 2574000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 4

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «лОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР» 

(код ЄДРПОУ 14007336,  
місцезнаходження:  

42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121)
(надалі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 

зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «20» квітня 2017 року о 
14 годині 00 хвилин за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Полтавська, 121 (зал засідань №1). Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) для участі у річних загальних зборах відбудеться «20» квітня 
2017 року з 13 години 00 хвилин до 13 години 50 хвилин за місцем прове-
дення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів Товариства

– станом на 24-00 годину «13» квітня 2017 року.
Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвід-

чує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіре-
ність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у 
відповідності до вимог діючого законодавства України.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕлІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОлОСУВАННЯ):
Про обрання лічильної комісії Товариства.1. 
Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това-2. 

риства.
Звіт правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-3. 

слідками його розгляду.
Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 4. 

наслідками його розгляду.
Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 5. 

наслідками його розгляду.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.6. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.7. 
Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Това-8. 

риства.
Про обрання членів наглядової ради Товариства.9. 
Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 10. 

членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також об-
рання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених догово-
рів з членами наглядової ради Товариства.

Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії То-11. 
вариства.

Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.12. 
Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 13. 

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

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 14. 
правочинів.

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

Найменування показника період 
звітний 
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 4155 3710,1
Основні засоби 1022 1106,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 511 519,4
Сумарна дебіторська заборгованість 2507 1908,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 42,5
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 2007 892,8
Статутний капітал 1592,3 1592,3
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 558 1251,2
Чистий прибуток (збиток) 1103 695,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6369396 6369396
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

21 21

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначе-
ного проекту порядку денного: http://14007336.emitents.org/

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, можуть осо-
бисто або через своїх представників, повноваження яких належних чином 
підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань проекту порядку денного, та з проектом (проектами) рі-
шення з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товари-
ства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10-00 години до 12-00 години, (а в 
день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства без подан-
ня письмового запиту — також у місці їх проведення) шляхом ознайомлен-
ня з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які скла-
дені в паперовій формі в приймальні Товариства (каб.№2). У письмовому 
запиті акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонера — 
юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера — фізичної 
особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних 
зведеного облікового реєстру).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — в.о. голови правління Товариства — Кривуша 
Віктор Павлович, телефон для довідок — (05448) 7-74-86.

Наглядова рада Товариства

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОмЕНСЬКЕ ПІДПРИЄмСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
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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 «мОНДЕлІС УКРАїНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382220
3. Місцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. На-

бережна, 28а
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (0542) 703-410, 

(0542) 703-401
5. Електронна поштова адреса: osuchyk@mdlz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ua.mondelezinternational.com//
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення

1. У відповідності до протоколу наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Монделіс Україна» (надалі — емітент) від 
14.03.2017 року №5, прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
емітентом значного правочину (надалi — правочин), а саме на укладення 
Додатку №32 до Дистриб’юторського договору №SL 1400-6437 від 29 жов-
тня 2014 року з ТОВ «НОВИЙ ІМПУЛЬС» щодо поставки товару, визначе-
ного специфікаціями до нього, на загальну вартість 860 000 тис.грн. (з 
урахуванням ПДВ по ставкам, відповідно до діючих на момент відванта-
ження вимог законодавства). 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 860 000 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24,74%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Монделіс Укра-
їна», вiдсутнi.

2. У відповідності до протоколу наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Монделіс Україна» (надалі — емітент) від 
14.03.2017 року №5, прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
емітентом значного правочину (надалi — правочин), а саме на укладення 
Додатку №34 до Дистриб’юторського договору № SL 1400-5882 від 07 лю-
того 2014 року з ТОВ «ДП СПРИНТЕР» щодо поставки товару, визначено-
го специфікаціями до нього, на загальну вартість 850 000 тис.грн. (з ура-
хуванням ПДВ по ставкам, відповідно до діючих на момент відвантаження 
вимог законодавства).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 850 000 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24,45%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Монделіс Укра-
їна», вiдсутнi.

3. У відповідності до протоколу наглядової ради Приватного акцiонерного 
товариства «Монделіс Україна» (надалі — емітент) від 14.03.2017 року 
№5, прийнято рiшення про надання згоди на вчинення емітентом значного 
правочину (надалi — правочин), а саме на укладення Дистриб’юторського 
договору № SL 1700-7724 від 22 лютого 2017 року з ТОВ «ІМПУЛЬС СХІД» 
щодо поставки товару, визначеного специфікаціями до нього, на загальну 
вартість 756 000 тис.грн. (з урахуванням ПДВ по ставкам, відповідно до 
діючих на момент відвантаження вимог законодавства).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 756 000 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 21,74%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Монделіс Укра-
їна», вiдсутнi.

4. У відповідності до протоколу наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Монделіс Україна» (надалі — емітент) від 
14.03.2017 року №5, прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
емітентом значного правочину (надалi — правочин), а саме на укладення 
Дистриб’юторського договору № SL 1700-7720 від 22 лютого 2017 року з 
ПП «ІМПУЛЬС — ПІВДЕНЬ» щодо поставки товару, визначеного специфі-

каціями до нього, на загальну вартість 756 000 тис.грн. (з урахуванням 
ПДВ по ставкам, відповідно до діючих на момент відвантаження вимог 
законодавства).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 756 000 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 21,74%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Монделіс Укра-
їна», вiдсутнi.

5. У відповідності до протоколу наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Монделіс Україна» (надалі — емітент) від 
14.03.2017 року №5, прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
емітентом значного правочину (надалi — правочин), а саме на укладення 
Дистриб’юторського договору № SL 1700-7719 від 22 лютого 2017 року з 
ТОВ «СПРИНТЕР СХІД» щодо поставки товару, визначеного специфікаці-
ями до нього, на загальну вартість 828 000 тис.грн. (з урахуванням ПДВ по 
ставкам, відповідно до діючих на момент відвантаження вимог законодав-
ства).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 828 000 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 23,82%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Монделіс Укра-
їна», вiдсутнi.

6. У відповідності до протоколу наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Монделіс Україна» (надалі — емітент) від 
14.03.2017 року №5, прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
емітентом значного правочину (надалi — правочин), а саме на укладення 
Дистриб’юторського договору № SL 1700-7721 від 22 лютого 2017 року з 
ТОВ «ГРУПА ІМПУЛЬС» щодо поставки товару, визначеного специфікаці-
ями до нього, на загальну вартість 504 000 тис.грн. (з урахуванням ПДВ по 
ставкам, відповідно до діючих на момент відвантаження вимог законодав-
ства).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 504 000 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 14,5%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Монделіс Укра-
їна», вiдсутнi.

7. У відповідності до протоколу наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Монделіс Україна» (надалі — емітент) від 
14.03.2017 року №5, прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
емітентом значного правочину (надалi — правочин), а саме на укладення 
Дистриб’юторського договору № SL 1700-7722 від 22 лютого 2017 року з 
ТОВ «НОВИЙ ІМПУЛЬС» щодо поставки товару, визначеного специфікаці-
ями до нього, на загальну вартість 648 000 тис.грн. (з урахуванням ПДВ по 
ставкам, відповідно до діючих на момент відвантаження вимог законодав-
ства). 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 648 000 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 18,64%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Монделіс Укра-
їна», вiдсутнi.

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

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

2. Голова правління  __________  Харченко Ігор Борисович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  15.03.2017 року
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мОНДЕлІС УКРАїНА»
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Шановний акціонер!
ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄмСТВО «ПОлІГРАФКНИГА» (надалі — «Товариство»)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

(надалі — «Збори»)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-

рах: 19 квітня 2017 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 19 квітня 2017 року  

о 12-00 годині.
Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, м. Київ, 

вул. Академіка Туполєва, 17-ж (приймальня директора).
Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполє-

ва, 17-ж.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 12 квітня 2017 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийнятого 06 березня 

2017р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюле-
теня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на за-
гальних зборах акціонерів 19 квітня 2017р.».

3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для го-
лосування на Зборах та бюлетеня для кумулятивного голосування на за-
гальних зборах акціонерів.

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-
ства.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік.

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

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товари-

ства на 2017 рік.
11. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 

приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції.
13. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
14. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Това-

риства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Това-
риства», «Про Виконавчий орган Товариства», Принципів (кодексу) корпо-
ративного управління Товариства.

15. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОЛІГРАФКНИГА», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного това-
риства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА», «Про 
Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТ-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА», «Про Виконавчий орган Приват-
ного акціонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОЛІГРАФКНИГА», Принципів (кодексу) корпоративного управління При-

ватного акціонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОЛІГРАФКНИГА».

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2016 рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 3 335,0 3 518,0
Основні засоби 3 000,0 3 270,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12,0 13,0
Сумарна дебіторська заборгованість 92,0 84,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 84,0 38,0
Нерозподілений прибуток (1 900,0) (2 814,0)
Власний капітал 972,0 58,0
Статутний капітал 445,2 445,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2363,0 3460,0
Чистий прибуток (збиток) 914,0 589,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 781 196 1 781 196
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 13

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного — http://04543571.smida.gov.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, на-
правивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. 
Академіка Туполєва, 17-ж, (приймальня директора), кожного робочого дня 
з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів — також у 
місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Директор Товариства 

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (пас-

порт);
- довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтвер-

джує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефони для довідок: (044) 449-98-56.

Наглядова Рада

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄмСТВО «ПОлІГРАФКНИГА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФУТБОлЬНИЙ КлУБ «чОРНОмОРЕЦЬ»

І. Загальні відомості 
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»
Код за ЄДРПОУ: 22449841
місцезнаходження: 65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А
міжміський код, телефон та факс: /048/ 719-86-66
Електронна поштова адреса: fc@chernomorets.odessa.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: chernomorets.odessa.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст повідомлення

1) Згідно Наказу Генерального директора Приватного акціонерного то-
вариства «Футбольний клуб «Чорноморець» (Наказ № 54-к від 14.03.2017 р.) 
15.03.2017 р. припинено повноваження Головного бухгалтера АТ «Фут-

больний клуб «Чорноморець» Гуменюк Наталії Миколаївни (згода фізичної 
особи на розкриття паспортних даних відсутня). Звільнено в порядку пере-
ведення н інше підприємство. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Перебувала на посаді 02 роки 05 місяців. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

2) Згідно Наказу Генерального директора Приватного акціонерного това-
риства «Футбольний клуб «Чорноморець» (Наказ № 65-к від 15.03.2017 р.) з 
16.03.2017 р. Кефер Тетяну Олександрівну призначено на посаду Головного 
бухгалтера АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» за сумісництвом (згода фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Призначено на посаду без зазначення строку. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, головного бухгалтера. 

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

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

Генеральний директор Керницький С.С.
15.03.2017 р.
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Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Інтер-
Поліс», код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033,  
м. Київ, вул. Володимирська, 69, повідомляє, що річні загальні збо-
ри акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о 13-00 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408А. 

Реєстрація учасників зборів відбудеться «20» квітня 2017 року 
з 12-00 год. до 12-45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам — паспорт, 
представникам — паспорт і довіреність на право участі у зборах, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 13.04.2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-

лосування на загальних зборах.
3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками звіту Наглядової ради.
4. Затвердження звіту Правління Товариства за 2016 рік. Прийнят-

тя рішення за наслідками звіту Правління.
5. Затвердження звіту ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за 

наслідками звіту ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів 

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

Найменування показника Період
Звітний 

(2016 рік)
Попередній 
(2015 рік)

Усього активів 92636 62109

Основні засоби 19672 4937
Довгострокові фінансові інвестиції 17596 18516
Запаси 121 113
Сумарна дебіторська заборгованість 17045 17810
Грошові кошти та їх еквіваленти 31838 14244
Нерозподілений прибуток 6024 6087
Власний капітал 72152 36285
Статутний капітал 7350 7350
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 11610 10860
Чистий прибуток (збиток) 1292 4059
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24500 24500
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

66 74

З документами та матеріалами з питань проекту порядку денного 
акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнахо-
дженням Товариства: м. Київ, вул. Володимирська, 69 , 5-й поверх, 
кімната 504, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (пе-
рерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення загальних зборів — за 
місцем їх проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, 
кімната 408А. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами — п. Шевчук Н.Ю. Довідки за телефоном: 
(044) 287-73-78.

Проект порядку денного загальних зборів та проекти рішень розмі-
щено на веб-сайті Товариства www.inter-policy.com

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Т.в.о. Голови Правління 
(Генерального директора) ___________________  Нелле С.Е. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОмПАНІЯ «ІНТЕР-ПОлІС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ДЕРжАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАїНИ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00032129
3. Місцезнаходження емітента: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Украї-

на, 01001
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 247-86-44
5. Електронна поштова адреса емітента OhonenkoSV@oschadbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення. Відомос-
ті про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 10 відсотків статутного капіталу

ІІ. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Постанови правлiння публiчного акцiонерного товариства 

«Державний ощадний банк України» вiд 10.03.2017 року №189 «Про при-
ватне розмiщення акцiй публiчного акцiонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» було вирiшено затвердити рiшення про приватне 
розмiщення акцiй:

На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06 березня 2017 
року № 122 «Про збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» та внесення змiн до його 
Статуту» здiйснити емiсiю додаткових акцiй публiчного акцiонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» iснуючої номiнальної вартостi 
із збереженням у власності держави сто відсотків таких акцій. 

Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення 
(публiчний, приватний) — акцiї простi iменнi у кiлькостi 4 656 штук на суму 
5 400 960 000,00 гривень; спосiб розмiщення — приватний.

Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства 
шляхом додаткового випуску акцiй. У разi розмiщення акцiй зазначається їх 
номiнальна вартiсть та цiна розмiщення iз зазначенням способу її визна-
чення — статутний капiтал збiльшується на суму 5 400 960 000,00 гривень 
шляхом випуску 4 656 додаткових акцiй номiнальною вартiстю — 1 160 000,00 
гривень. Цiна розмiщення дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiй.Спiввiдношення 
(у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм 
iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної 

номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) 
емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу 
емiтента на дату прийняття цього рiшення складає-14.0937159462%%.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що 
розмiщуються — Сто вiдсоткiв акцiй належать засновнику АТ «Ощад-
банк» — Державi в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Держава здiйснює та 
реалiзує повноваження власника щодо акцiй, якi їй належать у статутному 
капiталi Банку, через органи управлiння Банку.Спосiб оплати цiнних паперiв — 
оплата акцiй Банку здiйснюється у вiдповiдностi до постанови Кабiнету Мiнiстрiв 
України вiд 06.03.2017 р. № 122 «Про збiльшення статутного капiталу публiчного 
акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» та внесення змiн 
до його Статуту» шляхом обміну на облiгацiї внутрiшньої державної позики з 
iндексованою вартiстю iз строком обiгу до 15 рокiв та вiдсотковою ставкою на 
рiвнi 5 вiдсоткiв рiчних та їх зарахування на рахунок Банку.

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання 
отриманих коштiв — збiльшення статутного капiталу публiчного 
акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України». 

Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що 
прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв — голова правління — 
Пишний Андрiй Григорович, перший заступник голови правлiння — Бородін 
Григорій Васильович, заступник голови правлiння — Драчко-Єрмоленко 
Євгенiй Володимирович; заступник голови правлiння — Тютюн Антон Олек-
сандрович; заступник голови правлiння — Барсуков Анатолiй Зiновiйович; 
заступник голови правлiння — Земцова Iрина Михайлiвна; заступник голо-
ви правлiння — Литвин Володимир Миколайович; заступник голови 
правлiння — Стецевич Андрiй Iгорович. 

Вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони 
володiють  — Сто вiдсоткiв акцiй належать засновнику АТ «Ощадбанк» — 
Державi в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.Iнформацiя щодо можливостi 
конвертацiї цiнних паперiв — можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не пе-
редбачається. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї — 
АТ «Ощадбанк» зобов’язується не використовувати внески, отриманi при 
розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв товариства.

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

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

2. Заступник голови правління _____ Є.В. Драчко-Єрмоленко 
14.03.2017
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Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Київміськголовпостач» (надалі — 

«Товариство»)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі 

— «Збори»)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-

рах: 18 квітня 2017 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 18 квітня 2017 року о  

12-00 годині.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, 

вул. Олеся Гончара, 57-б, 4 –й поверх, офіс №1-1.
Місцезнаходження Товариства: 03115, Україна, м. Київ, вул. Святошин-

ська, 3.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 

перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення Зборів 11 квітня 2017 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 07 березня 2017р., 

а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для 
голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних збо-
рах акціонерів 18 квітня 2017р.».

3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для го-
лосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних збо-
рах акціонерів.

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 

2016 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік.

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

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

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товари-

ства на 2017 рік.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
12. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
13. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Това-

риства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товари-
ства», «Про Директора Товариства», Кодексу корпоративного управління 
Товариства.

14. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Київміськголовпостач», «Про Наглядову 
раду Приватного акціонерного товариства «Київміськголовпостач», «Про 
Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Київміськголовпос-
тач», «Про Директора Приватного акціонерного товариства «Київміськго-
ловпостач», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного 
товариства «Київміськголовпостач».

15. Про виконання обов’язків раніше обраними членами Ревізійної комі-
сії Товариства до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.

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

17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

19. Про прийняття рішення про попереднє схвалення Товариством зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОмБІНАТ БУДІНДУСТРІї»!

Повідомляємо Вас, що 19 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адре-
сою 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовий зал, II поверх, кімната 
№ 15, відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Комбінат будіндустрії» (місцезнаходження: 01013, м. Київ, 
вул. Будіндустрії, 7).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання лічильної комісії. 1. 
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 2. 

Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 3. 
наслідками розгляду звіту.

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

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.5. 
Прийняття рішення про розподілу прибутку (покриття збитків) Това-6. 

риства за 2016 рік.
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-7. 

дення його в новій редакції та надання повноважень щодо підписання но-
вої редакції Статуту Товариства.

Внесення змін та доповнень до локальних актів (положень) Товари-8. 
ства.

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-9. 
ства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.10. 
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Нагля-11. 

дової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 

Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.12. 
Обрання членів ревізійної комісії Товариства.13. 
Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.14. 
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.15. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах розпочнеться о 10:00 та закінчиться о 10:55, за адресою: 01013,  
м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовий зал, II поверх, кімната № 15, відповідно 
до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
деного станом на 12 квітня 2017 року на 24 годину 00 хвилин. 

Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що 
посвідчує особу; представнику акціонера — документ, що посвідчує особу, 
та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства; батькам 

дітей — акціонерів віком до 16 років — документ, що посвідчує особу, та 
свідоцтво про народження дитини.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних 
загальних зборів, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, з урахуванням вимог ст. 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, 
акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01013, 
м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, I поверх, кімната № 5, в понеділок та четвер з 
12:00 до 15:00 год., а в день проведення загальних зборів за місцем їх про-
ведення за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, II поверх, кімната 
№ 15.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, — Іщенко Олександр Петрович, юрисконсульт Товариства. Телефон 
для довідок: (044) 545-76-01.

Для ознайомлення з документами Товариства акціонеру необхідно 
пред’явити документ, що посвідчує особу, та виписку з реєстру акціонерів. 

Інформація про проведення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного, 
розміщена на веб-сайті Товариства — http://www.budindustriya.kiev.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «Комбінат будіндустрії» за 2016 рік (тис. грн):

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  84 515 73744
Основні засоби  10 962 10962
Довгострокові фінансові інвестиції  3 3
Запаси  30 033 22152
Сумарна дебіторська заборгованість  5 635 24131
Грошові кошти та їх еквіваленти  — 1 214 978
Нерозподілений прибуток  16 794 12607
Власний капітал  74 308 70127
Статутний капітал  9 284 9284
Довгострокові зобов’язання – –
Поточні зобов’язання  10 207 3617
Чистий прибуток (збиток)  4 345 9622
Середньорічна кількість акцій (шт.)  37137108 37137108
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 – –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 – –

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  336 310

Наглядова рада ПАТ «Комбінат будіндустрії»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВмІСЬКГОлОВПОСТАч» 
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дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення граничної су-
купної вартості таких правочинів та надання повноважень директору на 
укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів та доку-
ментів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких право-
чинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 2016 
рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 23635 26128
Основні засоби 11 389
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 14924 13690
Сумарна дебіторська заборгованість 8697 11927
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 122
Нерозподілений прибуток 2994 2472
Власний капітал 4417 3895
Статутний капітал 1423 1423
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 19218 22233
Чистий прибуток (збиток) 528 (150)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5692295 5692295
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 5

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного — www.kggsnab.kiev.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, на-
правивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. 
Святошинська, 3, приміщення 1 кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 годи-
ни, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день про-
ведення Зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — Директор.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (пас-

порт);
- довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтвер-

джує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефони для довідок: (044) 278-81-25, 278-84-20.

Наглядова Рада

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства з проектом порядку денного 

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄмСТВО 17461» 
(надалі — Товариство)

Адреса місцезнаходження Товариства: вул. Пирятинська, буд. 127, 
м. Прилуки, Чернігівська обл., Україна, 17500.

Повідомляємо про скликання «26» квітня 2017 р. о 14 годині 00 хв. річних 
Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Автотран-
спортне підприємство 17461», Код ЄДРПОУ 03119581, місце проведення: за 
адресою місцезнаходження Товариства: 2-й поверх, актовий зал, вул. Пиря-
тинська, буд. 127, м. Прилуки, чернігівська обл., Україна, 17500. 

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення річ-
них Загальних Зборів акціонерів Товариства з 13 год. 30 хв. до 14 год. 00 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 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 затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 
10. Про затвердження в новій редакції: Положення про Загальні збори 

акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, По-
ложення про Директора. 

11. 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 1710,8 2206,1
Основні засоби 354,6 416,7
Довгострокові фінансові інвестиції: 0 0
Запаси 504,4 877,7
Сумарна дебіторська заборгованість 781,9 676,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 69,9 235,5
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 1103,9 1103,9
Статутний капітал 226,1 226,1
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 380,8 876,1
Чистий прибуток (збиток) 124,9 450,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 904520 904520
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 25 28

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у річ-
них Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину — на 
«20» 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 9 год.00 хв. до 
17 год.00 хв., звернувшись за адресою місцезнаходження Товариства: м. 
Прилуки, Чернігівська обл., Україна, 17500, вул. Пирятинська, буд. 127, 2-й 
поверх, бухгалтерія, 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, 
включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів 
Товариства: metanatp17461.pat.ua. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного — Директор 
Тарабанов Микола Юрійович. Тел. для довідок: +3804637 5-25-89, 5-36-27.

Директор Товариства  м.Ю.Тарабанов 

(код за ЄДРПОУ 00414150, місцезнаходження: 23056, Вінницька об-
ласть, Барський район, село Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35; елек-
тронна адреса par@00414150.pat.ua, власний веб-сайт www.00414150.
pat.ua; тел. (04341) 32212)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 25 квітня 

2017 року о 10.00 год.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Вінницька об-
ласть, Барський район, село Шипинки, вулиця Дружби 35, зала засі-
дань..

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загаль-
них зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах станом на 24 годину 19.04.2017 року.

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

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

рів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку 
голосування на зборах.

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

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття 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 ре-
дакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.

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

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

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

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

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

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

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

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

звітний попередній
Усього активів 10024 20305
Основні засоби 97 2427
Довгострокові фінансові інвестиції 7920 7920
Запаси 1182 7837
Сумарна дебіторська заборгованість 658 566
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 19
Нерозподілений прибуток 456 850
Власний капітал 9283 9677
Статутний капітал 2972 2972
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 741 10628
Чистий прибуток (збиток) -402 -1972
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11886656 11886656
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 17

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 місцезнаходженням товариства: 23056, Вінницька область, 
Барський район, село Шипинки, вулиця Дружби 35, приймальна, а в день 
зборів за місцем їх проведення. Відповідальна — Обертинська Таїсія Бори-
сівна, тел. (04341) 32212.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та 
визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор ПАТ «Ві-
ниччина» Людковський Віктор Вацлавович.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства з проектом порядку денного 

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянське районне виробниче 

об’єднання по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» (надалі 
— Товариство)

Адреса місцезнаходження Товариства: вул.Вокзальна, буд.141, м.Ічня, 
Чернігівська обл., 16700, Україна. 

Повідомляємо про скликання «26» квітня 2017 р. о 11 годині 00 хв. 
річних Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Ічнянське районне виробниче об’єднання по виконанню агрохімічних ро-
біт «Райагрохім», Код ЄДРПОУ 05491847, місце проведення: за адресою 
місцезнаходження Товариства: перший поверх, кімната 1, вул.Вокзаль-
на, буд.141, м.Ічня, чернігівська обл., 16700, Україна. Реєстрація акціо-
нерів та їх представників в день за місцем проведення річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства з 10 год. 00 хв. до 10 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 Правління Товариства про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2016 р. 
5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради То-

вариства за 2016 р. 
6. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії То-

вариства за 2016 р. 
7. Про затвердження річного звіту, фінансової звітності та балансу Това-

риства за 2016 р. Визначення основних напрямків діяльності 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 Ревізійної комісії Това-
риства.

10. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської Товариства (тис.грн.)

Найменування показника Період 
2016 р. 2015 р.

Усього активів 1989 2273

Основні засоби 1493 1638
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
Запаси 30 30
Сумарна дебіторська заборгованість 290 570
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 35
Нерозподілений прибуток 943 1019
Власний капітал - -
Статутний капітал 445 445
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 125 348
Чистий прибуток (збиток) -76 +165
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 780 600 1 780 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 22 25
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у річ-

них Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину — на 
«20» квітня 2017 року — за три робочих дні до дня проведення річних За-
гальних Зборах 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 Голови правління, вул.Вокзальна, буд.141, м.Ічня, Чернігів-
ська обл., 16700, Україна, 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 кожно-
го з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Збо-
рів акціонерів Товариства: him.molsvit.com.ua. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го — Голова Правління Юхименко Олександр Олексійович

Тел. для довідок: (04633) 2-15-70, 2-19-50.
Голова Правління  Юхименко О.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІчНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИчЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІмІчНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІм» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 17 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАлЬНИЙ ГІРНИчО-ЗБАГАчУВАлЬНИЙ КОмБІНАТ»

(далі — Товариство) 
(ідентифікаційний код 00190977; місцезнаходження: м. Кривий Ріг, Дні-

пропетровська обл., Україна, 50066) повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних Загальних зборів: «19» квітня 2017 року 

об 11.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 50053, Дніпропетровська 

обл., місто Кривий Ріг, вулиця мусоргського, будинок 19, Палац куль-
тури «Центральний», малий зал.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «19» квітня 
2017 року о 09.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «19» квіт-
ня 2017 року о 10.45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 50053, Дніпропе-
тровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця мусоргського, будинок 19, 
Палац культури «Центральний», фойє малого залу (другий поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — «12» квітня 2017 року станом на 24-00 
годину.

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

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

діяльності Товариства за 2016 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяль-

ності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивіден-
дів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, 
а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у 

тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Това-
риством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів 
акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної су-
купної вартості.

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

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, управління 
ПРАТ «ЦГЗК», кабінет 215, юридичний відділ, з понеділка по п'ятницю — з 
9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день 
проведення Загальних зборів — за місцем їх проведення. Акціонери (їх 
представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належ-
но оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на 

прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — керівник напрямку з 
управління корпоративними правами юридичного відділу Бондаренко Те-
тяна Вадимівна.

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

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

(основна діяльність)
тис. грн.

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 12 615 388 7 431 115
Основні засоби 5 094 567 1 035 577
Довгострокові фінансові інвестиції 139 139
Запаси 339 871 204 539
Сумарна дебіторська заборгованість 6 195 116 5 053 784
Грошові кошти та їх еквіваленти 219 203 344 243
Нерозподілений прибуток 2 874 483 5 513 506
Власний капітал 6 007 569 6 313 930
Статутний капітал 296 635 296 635
Довгострокові зобов’язання 757 079 409 722
Поточні зобов’язання 5 850 740 707 463
Чистий прибуток (збиток) 2 218 888 697 259
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 186 521 531 1 186 540 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

34 052 -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

149 -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 747 4 837

Телефони для довідок Товариства: (056) 410-53-14.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://cgok.metinvestholding.com/ru/about/info. 

Генеральний директор ПРАТ «ЦГЗК»  Д.В. Шевчик

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАлЬНИЙ ГІРНИчО-ЗБАГАчУВАлЬНИЙ КОмБІНАТ» 

Шановний акціонер!
ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ШлЯХОВИК» 
(код за ЄДРОПОУ: 14149622

місцезнаходження 31500, Україна, Хмельницька область,
Летичівський район, смт. Летичів, вул. І.Франка, 35)

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів (далі- Збори) ПАТ 
«ШЛЯХОВИК» (далі — «Товариство») відбудуться «19» квітня 2017 року, 
початок об 18.00 за адресою: 31500, Україна, Хмельницька область, ле-
тичівський район, смт. летичів, вул. І.Франка, 35 кімната №1

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на 

Зборах Товариства.
3. Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.
4. Затвердження регламенту Зборів Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів управління 

Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства та річного звіту 

Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства 2016 рік.
8. Визначення напрямків діяльності Товариства у 2017 році.

9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції, у зв’язку зі зміною типу та найме-
нування Товариства та приведенням діяльності Товариства у відповідність 
до Закону України «Про акціонерні товариства».

11. Внесення та затвердження змін до положень Товариства:
• Про Загальні збори акціонерів Товариства,
• Про Наглядову раду Товариства;
• Про Ревізора Товариства;
• Про Виконавчий орган Товариства.
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-

ства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства, визначення її кількіс-

ного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, 
визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних 
договорів.

14. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Обрання Ревізора, визначення строку повноважень, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ним, визначення 
особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даного договорів.

16. Попереднє схвалення значних правочинів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах Товариства:– «12» квітня 2017 року.

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШлЯХОВИК» 
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Реєстрація учасників чергових Загальних зборах акціонерів Това-
риства відбудеться «19» квітня 2017 року з 17.35 до 17.55 за місцем 
проведення Зборів Товариства.

Для реєстрації та участі у Зборів Товариства акціонери повинні мати при 
собі:

• документ, що посвідчує особу (паспорт);
• для уповноважених осіб — документ, що посвідчує особу (паспорт) та 

довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
shlyahovik.pat.ua- адреса власного веб-сайту, на якому розміщена ін-

формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного.

Пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів 
Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до дати 
проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової 
ради, Ревізора не пізніше ніж за 7 (сім) до дати проведення Зборів Товари-
ства за адресою: 31500, Україна, Хмельницька область, Летичівський ра-
йон, смт. Летичів, вул. І.Франка, 35.

Акціонери можуть, звернувшись попередньо письмово на адресу Това-
риства, ознайомитись з матеріалами та документами необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 
31500, Україна, Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, 
вул. І.Франка, 35

- до дати проведення Зборів Товариства — у робочі дні, робочий час, 
кімната №1 , відповідальна особа — Генеральний директор Воробйов Ві-
талій Валерійович;

у день проведення Зборів Товариства — за місцем їх проведення.

Телефони для довідок: (03857) 9-28-98.

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

Найменування показника Звітний 
період

(2016 рік)

Попере-
дній період

(2015 рік)
Усього активів 1818.7 1105.1
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 197.7 339.5
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -193.5 -868.9
Власний капітал -133.5 -808.9
Статутний капітал 60 60
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1891.5 1857.0
Чистий прибуток ( збиток ) -52.3 -675.4
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 240680 240680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду ( шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - -

Наглядова рада Товариства

Шановний акціонер!
ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД 

«ІНДУСТРІЯ»
(код за ЄДРПОУ 00191299, місцезнаходження Україна, 58000, 

місто чернівці, вулиця Севастопольська, будинок 38,) (далі — 
Товариство)

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі- 
Збори) відбудуться «20» квітня 2017 року, початок об 15.30 за адресою: 
Україна, 58000, місто чернівці, вулиця Севастопольська, будинок 38, 
актова зала Товариства.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на 

Зборах Товариства.
3. Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.
4. Затвердження регламенту Зборів Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів управління 

Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства та річного звіту 

Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства 2016 рік.
8. Визначення напрямків діяльності Товариства у 2017 році.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товари-

ства шляхом викладення його в новій редакції, у зв’язку зі зміною типу та 
найменування Товариства та приведенням діяльності Товариства у відпо-
відність до Закону України «Про акціонерні товариства».

11. Внесення та затвердження змін до положень Товариства:
• Про Загальні збори акціонерів Товариства,
• Про Наглядову раду Товариства;
• Про Ревізійну комісію Товариства;
• Про Виконавчий орган Товариства.
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-

риства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства, визначення її кількіс-

ного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, 
визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання да-
них договорів.

14. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, визначення її кількіс-

ного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з ними, визначення особи, уповноваженої 
від імені Товариства на підписання даних договорів.

16. Про затвердження значних правочинів за минулий період.
17. Попереднє схвалення значних правочинів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах Товариства:– «13» квітня 2017 року.

Реєстрація учасників чергових Загальних зборах акціонерів Това-
риства відбудеться «20» квітня 2017 року з 15.00 до 15.25 за місцем 
проведення Зборів Товариства.

Для реєстрації та участі у Зборів Товариства акціонери повинні мати 
при собі:

• документ, що посвідчує особу (паспорт);
• для уповноважених осіб — документ, що посвідчує особу (паспорт) та 

довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-chern-vetckii-zavod-ndustr-ia- 

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів 
Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до 
дати проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Нагля-
дової ради, Ревізійної комісії не пізніше ніж за 7 (сім) до дати проведення 
Зборів Товариства за адресою: Україна, 58000, місто Чернівці, вулиця Се-
вастопольська, будинок 38.

Акціонери можуть, звернувшись попередньо письмово на адресу Това-
риства, ознайомитись з матеріалами та документами необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, 58000, місто Чернівці, вулиця Севастопольська, будинок 38.

- до дати проведення Зборів Товариства — у робочі дні, робочий час, 
кімната №1, відповідальна особа — Генеральний директор Воробйов Ві-
талій Валерійович;

у день проведення Зборів Товариства — за місцем їх проведення.
Телефони для довідок: (03857) 9-28-98.

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

Найменування показника Звітний 
період

(2016 рік)

Попередній 
період

(2015 рік)
Усього активів 6656 8171
Основні засоби 2456 3546
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1752 2270
Сумарна дебіторська заборгованість 2382 2339
Грошові кошти та їх еквіваленти 63 4
Нерозподілений прибуток 635 946
Власний капітал 2281 3655
Статутний капітал 456 456
Довгострокові зобов’язання 672 968
Поточні зобов’язання 3703 3548
Чистий прибуток ( збиток ) -1612 -1298
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 1824000 1824000
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) 20 29

Наглядова рада Товариства

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «ІНДУСТРІЯ»
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Повідомляє, що загальні чергові збори акціонерів відбудуться 28 квіт-
ня 2017 року об 11.00 за адресою: м. миколаїв, вул. Потьомкінська, 
буд.4. оф.20, реєстрація акціонерів проводиться з 9.00 до 10.30 , перелік 
акціонерів складено станом на 24.04.2017, акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами у робочі дні за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкін-
ська, буд.4. оф.20, відповідальний-генеральний директор, адресу власно-
го веб-сайту-www.gold.asko.com.ua на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Про звіт генерального директора та ревізійної комісії по результатах 

фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
3. Про розподіл прибутку за 2016 рік та його використання
4. Про резервний фонд та його використання.
5. Про розмір фонду дивідендів в 2017 році та його використання.
6. Про попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинити-

ся Товариством.
7. Про участь Товариства в статутних фондах інших підприємств.
8. Про визначення оцінщика.
9. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства
10. Збільшення статутного капіталу ПрАТ «Страхова компанія «Золо-

тий вік», шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спря-
мування до статутного капіталу прибутку (його частини) .

11. Про випуск акцій нової номінальної вартості;
12. Про внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних зі збільшен-

ням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

13. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товари-
ства щодо прийняття рішень, пов’язаних з випуском та розміщенням акцій 
Товариства.

14. Прийняття рішення за наслідками розгладу звітів Генерального ди-
ректора та ревізійної комісії.

15. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік 
Примітки:

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 137628 137329
Основні засоби 6 6
Довгострокові фінансові інвестиції 109617 109617
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 27822 27529
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 61
Нерозподілений прибуток 115447 115148
Власний капітал 137626 137327
Статутний капітал 18900 18900
Поточні зобов’язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) 650 -299
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

4 3

Генеральний директор.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОмПАНІЯ «ЗОлОТИЙ ВІК»

Відомості про зміну складу посадових осіб
Публічне акцiонерне товариство 

«могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса»
код ЄДРПОУ 05468162;місцезнаходження:24000, Вінницька область, 

місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2; тел./
факс (04337) 6-53-06;електронна поштова адреса — par@alisa.pat.ua; 
власна веб-сторінка в мережі Інтернет — www.05468162.pat.ua

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 
15.03.2017 року у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді при-
пинені повноваження: -голови Наглядової ради Рудик Валентини Степанiвни, 
паспорт АА №230500 виданий 25.07.1996 року Могилів-Подільським МРВ 
УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 5 років, частка в статут-
ному капіталі (СК) — 67,972%, розмір пакета акцій — 163 473,00 грн.;-члена 
Наглядової ради Стецюка Василя Степановича, паспорт АА №436720 ви-
даний 18.03.1997 року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінниць-
кій області, на посаді був 5 років, частка в СК — 0%, розмір пакета акцій — 
0 грн;- члена Наглядової ради- Шимка Павла Олексiйовича, паспорт АА 
№632642 виданий 10.12.1997 року Могилів-Подільським МРВ УМВС Украї-
ни у Вінницькій області, на посаді був 5 років ,частка в СК-0%, розмір пакета 
акцій — 0 грн;- голови Ревізійної комісії Паланичко Свiтлани Борисiвни, пас-
порт АА №366575 виданий 06.11.1996 року Могилів-Подільським МРВ 
УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 11 років, частка в СК — 
0%, розмір пакета акцій — 0 грн;- члена Ревізійної комісії комісії Пiскун Га-
лини Борисiвни, паспорт АА №502001 виданий 26.06.1997 року Могилів-
Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 7 років 
частка в СК — 0%, розмір пакета акцій — 0 грн.;- члена Ревізійної комісії 
Будяк Лариси Миколаївни, паспорт АА №342019 виданий 16.04.2002 року 
Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді 
була 7 років, частка в СК — 0%, розмір пакета акцій — 0 грн.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 
15.03.2017 року та рішення засідання Наглядової ради від 15.03.2017 року 
щодо Голови Наглядової ради обрано на строк до наступних рiчних зборiв 
Товариства, які мають відбутись не пізніше 30.04.2018 року:- голову На-
глядової ради Рудик Валентину Степанiвну, паспорт АА №230500 виданий 
25.07.1996 року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій об-
ласті, посади, які займала протягом останніх 5 років — голова Наглядової 
ради ПАТ «Аліса», частка в статутному капіталі– 67,972%, розмір пакета 
акцій — 163 473,00 грн; — члена Наглядової ради Стецюк Василя Степано-
вича, паспорт АА №436720 виданий 18.03.1997 року Могилів-Подільським 
МРВ УМВС України у Вінницькій області, посади, які займав протягом 
останніх 5 років — член Наглядової ради ПАТ «Аліса», начальник відділу 
постачання Товариства, частка в СК-0%, розмір пакета акцій — 0 грн, Сте-
цюк В.С. є представником акціонера Онуфрійчук Орисі Тодорівни, частка в 
СК якої складає — 0,2079%, розмір пакета акцій 500,00 грн;- члена Нагля-
дової ради Шимко Павла Олексiйовича, паспорт АА №632642 виданий 
10.12.1997 року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій об-
ласті, посади, які займав протягом останніх 5 років — Голова Наглядової 

ради ПАТ «Аліса», член Наглядової ради, водій Товариства, частка в 
СК-0%, розмір пакета акцій — 0 грн., Шимко П.О. є представником акціоне-
ра Онуфрійчука Олександра Володимировича, частка в СК якого скла-
дає — 0,2079%, розмір пакета акцій 500,00 грн;- члена Наглядової ради 
Рудик Олександра Петровича, паспорт АА №399347 виданий 26.12.1996 
року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, поса-
ди, які займав протягом останніх 5 років — Начальник відділу ПАТ «Аліса», 
частка в статутному капіталі (СК) — 0,1074%, розмір пакета акцій — 
258,50 грн.;- члена Наглядової ради- Куліша Миколу Миколайовича, пас-
порт ММ №097720 виданий 06.12.1995 року Могилів-Подільським МРВ 
УМВС України у Вінницькій області, посади, які займав протягом останніх 
5 років — механік ПАТ «Аліса», частка в статутному капіталі (СК) — 
0,2079%, розмір пакета акцій — 500,00 грн.;

Відповідно до рішення загальних зборів товариства від 15.03.2017 року 
та рішення Ревізійної комісії вiд 15.03.2017 року обрано строком на 
3 роки: — голову Ревізійної комісії Паланичко Свiтлану Борисiвну, паспорт 
АА №366575 виданий 06.11.1996 року Могилів-Подільським МРВ УМВС 
України у Вінницькій області, посади, які займала протягом останніх 5 ро-
ків — голова Ревізійної комісії ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика 
«Аліса», заступник головного бухгалтера Товариства, частка в статутному 
капіталі– 0%, розмір пакета акцій — 0 грн. 

-члена Ревізійної комісії Будяк Ларису Миколаївну, паспорт АА №342019 
виданий 16.04.2002 року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Ві-
нницькій області, посади, які займала протягом останніх 5 років — член 
ревізійної комісії ПАТ «Аліса», в.о.начальника розкрійного цеху Товари-
ства, частка в статутному капіталі– 0%, розмір пакета акцій — 0 грн.- члена 
Ревізійної комісії Пiскун Галину Борисiвну, паспорт АА №502001 виданий 
26.06.1997 року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій об-
ласті, посади, які займала протягом останніх 5 років — член ревізійної ко-
місії ПАТ «Аліса», секретар-референт Товариства; частка в статутному 
капіталі– 0%, розмір пакета акцій — 0 грн.

Відповідно до рішення Наглядової ради товариства від 15.03.2017 року 
в зв’язку з закінченням терміну повноважень, припинені повноваження ди-
ректора Колібаби Олега Володимировича, паспорт АВ №655410 виданий 
20.07.2005 року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій об-
ласті, на посаді був 5 років, частка в статутному капіталі– 0%, розмір паке-
та акцій — 0 грн. 

Відповідно до рішення Наглядової ради від 15.03.2017 року призначе-
ний строком на 3 роки директор товариства Колібаба Олег Володимиро-
вич, паспорт АВ №655410 виданий 20.07.2005 року Могилів-Подільським 
МРВ УМВС України у Вінницькій області, посади, які займав протягом 
останніх 5 років — директор ПАТ «Аліса», частка в статутному капіталі– 
0%, розмір пакета акцій — 0 грн.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не мають. Директор Колібаба О.В. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, 
що мiститься у повiдомленнi та визнає, що він несе вiдповiдальнiсть згiдно 
iз законодавством.

ПУБлІчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мОГИлІВ-ПОДІлЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АлІСА»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«РОМЕКС-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 23725243, місцезнаходження: Україна, 
04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2, надалі — Товариство, повідо-
мляє про те, що 18 квітня 2017 р. об 18 год. 30 хв. за адресою: Україна, 
04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п’ятий поверх, кім. №506, 
відбудуться загальні збори Товариства. Проект порядку денного Зборів 
(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів) 
1 Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2.Обран-
ня Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства. 3.Затверджен-
ня порядку ведення (регламенту ) загальних зборів Товариства; затвер-
дження порядку голосування на загальних зборах. 4.Визначення порядку 
та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосу-
вання. 5.Звіт генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 6.Затвердження річного звіту (фінансової звіт-
ності) Товариства за 2016 рік. 7.Розподіл прибутку Товариства за підсумка-
ми роботи у 2016 році. 8.Визначення основних напрямків діяльності Това-
риства на 2017 рік. Реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде 
здійснюватись з 17 год. 30 хв. до 18 год. 15 хв. за місцем проведення за-
гальних зборів Товариства в день проведення зборів. Для реєстрації участі 
в загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі пас-
порт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно 
вимог чинного законодавства України. Перелік акціонерів ПрАТ «ІК 
«Ромекс-Інвест», які мають право на участь у загальних зборах Товари-
ства, призначених на 18 квітня 2017 р., складається станом на 24 годину 
11 квітня 2017 року. Акціонери Товариства та їх повноважні представники 

можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного загальних зборів Товариства за місцем проведен-
ня зборів у робочі дні з 08-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а 
в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Поса-
дова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами — генеральний директор Товариства, для ознайомлен-
ня з документами акціонер або його повноважний представник за 
відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на ім’я Това-
риства за адресою: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, 
п»ятий поверх, кім. №506; за інформацією звертатися за телефоном:  
+38-050-331-58-86. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за звітний 2016 рік (тис. грн)*. Усього активів: звітний рік 7214; 
попередній рік 7193. Основні засоби: звітний рік 4; попередній рік 6. Довго-
строкові фінансові інвестиції: звітний рік -; попередній рік -. Запаси: звітний 
рік -; попередній рік -. Сумарна дебіторська заборгованість: звітний рік 187; 
попередній рік 2817. Грошові кошти та їх еквіваленти: звітний рік 3; попере-
дній рік 23. Нерозподілений прибуток: звітний рік 32; попередній рік 9. Влас-
ний капітал: звітний рік 7182; попередній рік 7156. Статутний капітал: звіт-
ний рік 7108; попередній рік 7108. Довгострокові зобов'язання: звітний рік -; 
попередній рік -. Поточні зобов'язання: звітний рік 32; попередній рік 37. 
Чистий прибуток: звітний рік 26; попередній рік 7. Середньорічна кількість 
акцій (шт.): звітний рік 14216000; попередній рік 14216000. Кількість влас-
них акцій, викуплених протягом періоду (шт.): звітний рік -; попередній рік -. 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періо-
ду: звітний рік -; попередній рік -. Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб): звітний рік 5; попередній рік 7. Генеральний директор ПрАТ «ІК 
«Ромекс-Інвест» Донченко Ірина Миколаївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОмПАНІЯ «РОмЕКС-ІНВЕСТ»

ПОВІДОмлЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАлЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ 

ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОм» 
(ЄДРПОУ 05762269,  

місцезнаходження: Україна, м. Харків, проспект московський, 199)
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Турбоатом».
Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 

Україна, м. Харків, проспект московський, 199, актова зала. 
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 20 квітня 2017 року з 
10 годині 00 хвилин до 11 години 30 хвилин. Для реєстрації для участі у 
річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог за-
конодавства України.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 20 квітня 
2017 року о 12 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних за-
гальних зборах, встановлена 13.04.2017 (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
(ПЕРЕлІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОлОСУВАННЯ):

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товари-
ства. 

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних 
зборів Товариства.

3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

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

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних диві-

дендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

членами Наглядової ради Товариства. 
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, вартість яких буде перевищувати 25% вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, вартість яких буде перевищувати 50% вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.
turboatom.com.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Турбоатом» можуть озна-
йомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати про-
ведення річних загальних зборів, за письмовою заявою у робочі дні з 10  го-
дини 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 
00 хвилин до 12 години 30 хвилин) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 
буд. 1, адміністративний корпус, а в день проведення річних загальних збо-
рів — також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 
30 хвилин. 

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Даценко Тетя-
на Вікторівна, тел. (057) 349-23-69. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Турбоатом» (тис. грн.)

Найменування показника Період (на 31.12 
звітного періоду)

2016 рік 2015 рік
Усього активів 4 738 606 4 815 160
Основні засоби 495 679 496 590
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 234 268 1 598 562
Сумарна дебіторська заборгованість 929 348 266 584
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 170 344 2 164 298
Нерозподілений прибуток 3 200 229 3 599 880
Власний капітал 3 374 477 3 770 326
Статутний капітал 105 624 105 624
Довгострокові зобов'язання 37 244 45 160
Поточні зобов'язання 1 326 885 999 674
Чистий прибуток (збиток) 1 065 328 1 632 751
Середньорічна кількість акцій (шт.) 422 496 520 422 496 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників (осіб) 3 708 4 697

Дирекція Товариства

ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУРБОАТОм» 
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Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЙ АВІА», код ЄДРПОУ 01130578.

Місцезнаходження товариства: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1.
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЙ АВІА» (надалі — Това-
риство) повідомляє Вас, що 19 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. відбу-
дуться загальні збори акціонерів товариства за адресою: 01135, м. Київ, 
проспект Перемоги, 2 у приміщенні конференц-залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
акціонерів товариства (надалі — загальні збори) буде здійснюватися реє-
страційною комісією 19.04.2017р.з 09 год.00 хв. до 10 год.40 хв. за місцем 
проведення загальних зборів. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному 13.04.2017 року (станом на 24 годи-
ну за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Для участі у загальних зборах вам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів — паспорт і довіреність на право участі у загаль-
них зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України. 

Для участі у загальних зборах акціонеру (представнику) може бути від-
мовлено реєстраційною комісією в реєстрації у разі відсутності у акціонера 
документів, які ідентифікують його особу, а у разі участі представника акці-
онера — також документів, що підтверджують повноваження представника 
на участь у загальних зборах. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
18.04.2017 року (включно) Ви можете ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, в паперо-
вій формі, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 15:00 год. до 16:00 год. 
за місцезнаходженням товариства (в приймальній Генерального директора 
товариства), шляхом подання заяви про ознайомлення з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів, в день проведення загальних зборів — за міс-
цем їх проведення (з 09 год. 00 хв.). Посадова особа товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, корпоративний 
секретар Веретельникова С.В. 

Інформація про проведення загальних зборів, перелік питань разом з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, розміщена на власному веб — сайті товариства в мережі Інтер-
нет: www.kiyavia.com.

Повідомлення опубліковане в офіційному друкованому органі — бюле-
тені «Відомості НКЦПФР» №52 від 17.03.2017р.

Повідомлення про проведення загальних зборів, перелік питань разом 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, затверджені Протоколом № 2017/03/15 від 15.03.2017 р. Наглядо-
вої ради товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 279-52-59.
ПЕРЕлІК ПИТАНЬ, ВКлЮчЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

ЗАГАлЬНИХ ЗБОРІВ: 
1. Затвердження регламенту роботи загальних зборів товариства.
2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансо-

во — господарської діяльності товариства за 2016 рік. Визначення осно-

вних напрямків діяльності товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора товариства.

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

4. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження ви-
сновків ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку товариства. 
7. Про затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради товариства.
10.Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради товариства.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають 
право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції надси-
лаються за адресою товариства: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1.

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

Найменування показника Період 
Звітний 

(2016 рік)
Попередній 
(2015 рік )

Усього активів 379 153 257 369
Основні засоби 32 380 32 400
Довгострокові фінансові інвестиції 12 203 12 450
Запаси 718 748
Сумарна дебіторська заборгованість 256 975 117 206
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 929 80 178
Нерозподілений прибуток 65 769 57 265
Власний капітал 91 457 80 507
Статутний капітал 3 804 3 804
Довгострокові зобов’язання (відстрочені 
податкові зобов’язання)

2 872 2 735

Поточні зобов’язання 282 484 171 527
Чистий прибуток (збиток) 9 558 8 841
Середньорічна кількість акцій (шт.) 76 082 76 082
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)

317 364

Голова Наглядової ради  Бутова Г.С.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЙ АВІА»

 Публічне акціонерне товариство «Полтавський дослідний механічний 
завод» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 19 квітня 2017 року о 12-00 за адресою: м. Полтава, 
вул. Панянка, 26 (актовий зал адміністративного корпусу).

Порядок денний:
1 Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Ліквідаційної комісії за 2016 рік та затвердження звіту.
3. Розподіл та затвердження прибутку.
4. Про переобрання членів Ліквідаційної комісії.
Реєстрація акціонерів буде проводитись 19 квітня 2017 р. з 11-00 до  

11-45 годин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах — 12.04.2017 р. Для ре-
єстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує осо-
бу, представники акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з 
чинним законодавством. 

З матеріалами зборів акціонери можуть ознайомитись, звернувшись до 
Голови Ліквідаційної комісії Гордієнка Дмитра Анатолійовича у робочі дні з 
9-00 до 13-00 за вищевказаною адресою.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються письмово не пізніше  
20 днів до дня проведення загальних зборів шляхом особистого звернення 
до Голови Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням — м. Полтава, 
вул. Панянка, 26.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Всього активів 27154 27156
Основні засоби 25474 25474
Довгострокові фінансові інвестиції 450 450
Запаси 478 478
Сумарна дебіторська заборгованість 752 752
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 2
Нерозподілений прибуток (20326) (20098)
Власний капітал 9852 10080
Статутний капітал 1000 1000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 17302 17076
Чистий прибуток (збиток) (228) (58)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100000000 100000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду - -

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОлТАВСЬКИЙ ДОСлІДНИЙ мЕХАНІчНИЙ ЗАВОД» 
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(код за ЄДРПОУ: 31605015, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. 
Льва Толстого/Володимирська, 11/61 літера А) повідомляє, про про-
ведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квіт-
ня 2017 року о 12-00 у кабінеті директора за адресою: м. Київ, 
вул. льва Толстого/Володимирська, 11/61 літера А. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 13 квітня 2017 року. 

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.30 до 
11.50 в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціоне-
рам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати 
документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник та-
кож повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його 
повноваження.

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

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

затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово — госпо-

дарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямів 
діяльності акціонерного товариства на 2017р.

4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства 
за 2016 рік.

5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсум-
ками роботи ПрАТ «Браво ТДМ» за 2016 рік, про розмір річних диві-
дендів.

6. Обрання Ревізора. 

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, 
вул. Льва Толстого/Володимирська, 11/61 літера А (бухгалтерія), а в 
день проведення Загальних зборів — також в місці їх проведення. Від-

повідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами ви-
значений Директор — Болкісєва Вікторія Вікторівна. Пропозиції щодо 
Порядку денного Загальних зборів приймаються у кабінеті директора 
за адресою Товариства: м.Київ, вул.Льва Толстого/Володимирська, 
11/61 літера А. Телефон: (044) 235-86-74.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: 31605015.infosite.com.ua.

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

Найменування показника Період
попередній звітний

Усього активів 68,1 80,7
Основні засоби 53,5 47,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 11,1 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1,5 32,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,0 1,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (165,0) (152,1)
Власний капітал (15,0) (2,1)
Статутний капітал 150,0 150,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 83,1 82,8
Чистий прибуток (збиток) (51,2) 12,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500 1500
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) 4 2

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законом Директор Болкісєва В.В.

(код ЄДРПОУ: 21485757, місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. 
Малиновського, буд.5) повідомляє, про проведення чергових Загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2017 року о 12.00 год. 
у приміщенні холу за адресою: м. Київ, вул. мішина, 3 оф.308. Реє-
страція акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за 
місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 246-21-56.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 12 квітня 2017 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, 

затвердження регламенту зборів.
3 Звіт Голови Правління Товариства про результати діяльності То-

вариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства 
за 2016 рік.

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

6. Про переобрання Голови Правління Товариства.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, 
вул. Мішина, буд.3, оф.308 (бухгалтерія), а в день проведення Загаль-
них зборів — також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами визначений Головний бухгал-
тер — Величко Ольга Олександрівна. Пропозиції щодо Порядку ден-
ного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезна-
ходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим пред-
ставникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Упо-

вноважений представник також повинен мати довіреність (або інший 
документ), на право участі в загальних зборах, що посвідчує його по-
вноваження, оформлене згідно чинного законодавства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: 21485757.infosite.com.ua.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1798,9 1858,4
Основні засоби 1737,9 1850,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 2,9 0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 58,1 3,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1324,8 -1297,3
Власний капітал 1731,2 1758,7
Статутний капітал 3055,0 3055,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 67,7 99,7
Чистий прибуток (збиток) -27,5 62,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1222000 1222000
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 2

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законом Голова Правління П.П. Тесленко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БРАВО ТДм»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРИм-93»
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Приватне акціонерне товариство «Європейський страховий союз» 
(надалі — Товариство) інформує про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів (надалі — Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни-
ків акціонерів) для участі в Зборах: 21 квітня 2017 року з 10 години 
30 хвилин до 10 годин 50 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 21 квітня 2017 року об 
11-00 годині

місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01030 м. Київ 
вул. михайла Коцюбинського, буд. 6, приміщення юридичного від-
ділу.

місцезнаходження Товариства: 01030 м. Київ вул. михайла Коцю-
бинського, буд. 6.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні 
до дня проведення Зборів 14 квітня 2017 року.

Порядок денний
1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціоне-

рів Товариства.
3. Про затвердження регламенту проведення чергових Загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
4. Про звіт Правління Товариства за 2016 р. та його затвердження. 
5. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та його затвердження.
6. Про звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та його 

затвердження.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Това-

риства, звіту Наглядової ради Товариства, звіту ревізійної комісії Товари-
ства.

8. Про затвердження річного звіту про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 р.

9. Про розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за 
2016 р.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного — http://www.eiu.com.ua/.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
01030 м. Київ вул. михайла Коцюбинського, буд. 6 (приміщення юри-
дичного відділу) кожного робочого дня з 10-00 години до 12-00 години, а в 
день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Голова Правління 
Товариства.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та 

фізичних осіб)
Телефони для довідок: (044) 593-89-46(044) 593-89-48.

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

Найменування показника Період 
звітний попередній

Усього активів 152585 124840
Основні засоби 13528 6800
Довгострокові фінансові інвестиції 61570 60491
Запаси 329 185
Сумарна дебіторська заборгованість 12801 12376
Грошові кошти та їх еквіваленти 35247 26319
Нерозподілений прибуток 4922 10385
Власний капітал 89728 78525
Статутний капітал 68165 61000
Довгострокові зобов’язання 2240 3290
Поточні зобов’язання 11892 4480
Чистий прибуток (збиток) -4271 -2600
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1363,3 1220,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 107 132

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» 

Приватне акціонерне товариство «Виробничо-наукове підприєм-
ство «Укрзооветпромпостач» (надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ — 
23524007, місцезнаходження — 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16, по-
відомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться «21» квітня 2017 
року о 15:00 год. за адресою: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16, 
актова зала № 1.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про 

припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня(ів) для го-

лосування на загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Голови правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 

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

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

ками розгляду звіту. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Об-

рання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов контрактів, 
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядо-
вої ради.

10. Схвалення отримання кредиту в банківській установі.
11. Уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень/

рішення щодо закриття окремих відокремлених структурних підрозділів То-
вариства. 

Реєстрація учасників «21» квітня 2017 року з 14:15 год. до 14:45 год. за 
місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів не-
обхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт і довіре-
ність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 24 год. 00 хв. «17» квітня 2017 року. 

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства:  
м. Київ, вул. Васильківська, 16, кімн. 206 в робочі дні (понеділок — п’ятниця) 
з 09.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів — за місцем їх про-
ведення за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, актова зала № 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Голова Правління Ніколайчук Любов Вікторівна, тел. 
(044) 257-41-14.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.ukrzoovet.com.ua

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

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 85329 81463
Основні засоби 12846 14210
Довгострокові фінансові інвестиції 473 2317
Запаси 29571 30933
Сумарна дебіторська заборгованість 38188 32642
Грошові кошти та їх еквіваленти 826 666
Нерозподілений прибуток 38681 26970
Власний капітал 64018 61287
Статутний капітал 341 341
Довгострокові зобов’язання 3432 3432
Поточні зобов’язання 17879 16744
Чистий прибуток (збиток) 9469 9469
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1362282 1362282
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 203 218
Сумісники 15 13
Всього чол. 218 231

Голова правління ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» Л. В. Ніколайчук

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИчО-НАУКОВЕ ПІДПРИЄмСТВО 
«УКРЗООВЕТПРОмПОСТАч»
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Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
ПОВІДОмлЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК»

(Україна, 79019, м. Львів, вул. Газова, 17)
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «ОКСІ БАНК» відбудуться 20.04.2017р. о 15 год. 00 хв. 
в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. львів, вул. Газова,17, 
4-й поверх, кімната для проведення засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових Загальних зборів акціонерів 
Банку буде проводитись з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. у приміщенні 
Банку за адресою : Україна, м. Львів, вул. Газова,17, 4-й поверх, біля кімна-
ти для проведення засідань в день проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів Банку.

Для реєстрації акціонерам необхідно представити:
- документ, що посвідчує особу — для акціонера — фізичної особи,
- довіреність від імені акціонера і документ, що посвідчує особу — для 

представника акціонера,
- документ, що підтверджує повноваження та документ, що посвідчує 

особу — для керівника юридичної особи, що є акціонером Банку.
Шановний акціонере, звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п. 3 

ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареє-
струвався, не має права брати участі у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних збо-
рах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 13.04.2017р. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління  

ПАТ «ОКСІ БАНК» про фінансово-господарську діяльність у 2016р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради 

ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2016р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновку Ревізій-

ної комісії по фінансово-господарській діяльності та балансу ПАТ «ОКСІ 
БАНК» за 2016 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Аудиторського висновку 
про повноту та достовірність річної звітності ПАТ «ОКСІ БАНК» за 
2016 рік. 

6. Затвердження фінансових результатів роботи ПАТ «ОКСІ БАНК» за 
2016р. та розподіл прибутку. 

7. Оцінка роботи Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії.
8. Розгляд питання про основні напрямки роботи ПАТ «ОКСІ БАНК» на 

2017 рік, розгляд пропозицій Правління та Спостережної ради.
9. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду 

ПАТ «ОКСІ БАНК».
10. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію  

ПАТ «ОКСІ БАНК».
11. Припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ОКСІ 

БАНК».
12. Щодо кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК».
13. Обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК».
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ 

БАНК».
15. Щодо кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК».
16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК».
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» та визначення осіб, упо-

вноважених на підписання договорів з Головою та членами Спостережної 
ради ПАТ «ОКСІ БАНК».

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

З документами, пов’язаними з порядком денним чергових Загальних 
зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 
9.00 год. до 18.00 год.(обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за місцез-
находженням Банку за адресою: Україна, м. Львів, вул. Газова,17, кім. 204 
. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Корпоративний секретар.

За інформацією звертатись за т. (032) 23-23-708
Найменування статті 31.12.2016 31.12.2015

Грошові кошти та їх еквіваленти 51 008 103 712
Торгові цінні папери - -
Кошти в інших банках - 17 004
Кредити та заборгованість клієнтів 318 829 363 286
Цінні папери в портфелі банку до погашення 69 075 44 041
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток

- 610

Відстрочений податковий актив 184 313
Основні засоби та нематеріальні активи 89 767 30 575
Інші фінансові активи 941 844
Інші активи 30 393 1 532
Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
активи групи вибуття

16 338 33 026

Усього активів 576 535 594 943
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків - 69 848
Кошти клієнтів 363 588 367 566
Інші залучені кошти 24 51
Зобов’язання щодо поточного податку на 
прибуток

17 -

Інші фінансові зобов’язання 125 54
Інші зобов’язання 1 655 1 867
Усього зобов’язань 365 409 439 386
Статутний капітал 145 000 145 000
Незареєстровані внески до статутного капіталу 55 000 -
Операції з акціонерами -84 -25
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5 760 5 137
Резервні та інші фонди банку 5 450 5 445
Усього власного капіталу 211 126 155 557
Усього зобов’язань та власного капіталу 576 535 594 943
Прибуток/(збиток), що належить власникам 
простих акцій банку

628 93

Прибуток/(збиток) за рік 628 93
Середньорічна кількість простих акцій в обігу 
(тис. шт.)

145 000 121 027

Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

0,0043 0,0008

В.о. Голови Правління Павлишин Р. О.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 16.03.2017р.
(дата) 

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИмЕНТАлЬНО-
мЕХАНІчНИЙ ЗАВОД» (код ЕДРПОУ 05423432), місцезнаходження: 
36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21, повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 р. об 11:00 за 
адресою: 36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21, у слюсарно-
складальному цеху заводу.

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 20 квітня 2017 року 
з 10:00 до 10:50. 

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

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування з питань порядку денного.
5. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності Товариства 
на 2017 рік.

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

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

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не 
більш як одного року з дати прийняття рішення.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКСПЕРИмЕНТАлЬНО-мЕХАНІчНИЙ ЗАВОД» 
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Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного загальних зборів акціонерів, можна у робочі дні 
за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака, 21, у директора Товариства, що-
денно з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
з питань порядку денного річних загальних зборів: www.poltavaemz.com.ua

Відповідальна особа — директор Дупак М.В. Довідки за телефоном 
(0532) 669-917

Для участі у річних загальних зборах акціонерів акціонеру необхідно 
мати документ, що посвідчує особу. Представнику акціонера — документ, 
що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену 
відповідно до законодавства. 

Наглядова рада

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

Звітний 
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 22021 21 816

Основні засоби 17021 17 806
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2915 1 908
Сумарна дебіторська заборгованість 980 1 607
Грошові кошти та їх еквіваленти 1105 495
Нерозподілений прибуток -286 -313
Власний капітал 19704 19 672
Статутний капітал 2700 2 700
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2317 2 144
Чистий прибуток (збиток) 32 (798)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 700 000 2 700 000
Кількість власний акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

109 109

Повідомлення про доповнення 
до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУчАНСЬКИЙ ПРИлАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

ВЕДА»
(код ЄДРПОУ: 05756731, місцезнаходження: 08292, Київська обл.,  

м. Буча, вул. Горького, 8) повідомляє про внесення змін та доповнень до 
переліку питань, що вносяться на голосування на чергових загальних збо-

рах, яке відбудуться 07.04.2017 року о 12.00 год. у холі адмін. корпусу за 
адресою: Київська обл., м.Буча, вул.Горького, буд.8. 

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення зборами акціонерів.

Голова Правління /підпис/ О.С.Огородніков
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів було опублі-

ковано 27.02.2017р. № 39 (2544) в Бюлетень «Відомості Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку».

До відома акціонерів АТ «ТАСКОмБАНК», м. Київ! 
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

АТ «ТАСКОмБАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцезнахо-

дження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє про 
скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК». 

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться «20» квітня 2017 року за 
адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц — 
зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у річ-
них Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщенні АТ «ТАС-
КОМБАНК» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, 
конференц — зал, «20» квітня 2017 року з 08-45 год. до 09-15 год. Поча-
ток роботи річних Загальних зборів акціонерів «20» квітня 2017 року о 
09-30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах акціонерів — 24-00 год. «13» квітня 
2017 року.

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

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та 
затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.

3. Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМ-
БАНК» за 2016 рік.

4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМ-
БАНК» за 2016 рік.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної ко-
місії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.

6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фі-
нансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затверджен-
ня заходів за результатами їх розгляду.

7. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 
2016 рік.

8. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та викорис-
тання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату диві-
дендів та затвердження їх розміру.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради 
АТ «ТАСКОМБАНК».

10. Про обрання Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМ-
БАНК». 

11. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудо-
вих), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради АТ 

«ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та члена-
ми Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі 
паспорт, представники акціонерів — паспорт та довіреність, оформ-
лену згідно чинного законодавства України.

Річні Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною Радою 
АТ «ТАСКОМБАНК».

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються для 
розгляду на річних Загальних зборах акціонерів: з дати надіслання повідо-
млення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01032, м. Київ,  
вул. Симона Петлюри, 30, конференц — зал, з 09-00 год. до 13-00 год. та з 
14-00 год. до 18-00 год. в робочі дні, контактна особа: директор Департа-
менту інвестиційного обслуговування Карелін Артем Валерійович, контак-
тний телефон (44) 393-25-55, факс (44) 393-25-80, у день проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів: з 08-45 у реєстраційної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
АТ «ТАСКОмБАНК» (тис. грн.) за 2016 рік

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 8 129 550 3 813 671
Основні засоби 396 449 99 113
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 665 1 123
Сумарна дебіторська заборгованість 15 152 12 442
Грошові кошти та їх еквіваленти 288 458 115 585
Нерозподілений прибуток 20 675 15 123
Власний капітал 652 380 346 082
Статутний капітал 308 000 308 000
Довгострокові зобов’язання 707 543 2 099 074
Поточні зобов’язання 6 769 373 1 368 515
Чистий прибуток (збиток) 6 298 987
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 400 000 4 400 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1155 981

Спостережна Рада АТ «ТАСКОмБАНК»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОмБАНК» 
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До уваги акціонерів
ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«мАР’ЯНІВСЬКИЙ СКлОЗАВОД»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАР’ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗА-

ВОД» (код за ЄДРПОУ — 00480810, місцезнаходження: 12725, Житомир-
ська обл., Баранівський р-н, смт. Мар’янівка, вул. Заводська, 1, далі — Това-
риство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 19 квітня 2017 року о 11-00 год. за адресою: 
житомирська обл., Баранівський р-н, смт. мар’янівка, вул. Завод-
ська, 1, приміщення актового залу.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних за-
гальних зборах.

3. Звіт правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за резуль-
татами розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товари-
ства на 2017 рік.

4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії То-
вариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності То-
вариства за результатами 2016 року.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту.

6. Звіт головного бухгалтера Товариства та затвердження річного звіту 
та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік. 
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.

11. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції 
внутрішніх положень Товариства.

12. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради 
Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товари-

ства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укла-
датимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Това-
риства.

15. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії 
Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кож-
ного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://medsklo.com.ua.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 
19 квітня 2017 року з 09-00 до 10-45 години за місцем проведення річних 
загальних зборів Товариства.

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

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати: акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно чинного законо-
давства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, 
а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту по-
рядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/
або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за 
адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, смт. Мар’янівка, вул. Завод-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПО мАТЕРІАлЬНО-ТЕХНІчНОмУ ТА СЕРВІСНОмУ 

ЗАБЕЗПЕчЕННЮ 
«НЕмИРІВмІжРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

(Код за ЄДРПОУ00902464, місцезнаходження: 22800, Вінницька об-
ласть, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Леніна, 208-А, адреса 
веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, 
включених до проекту порядку денного — www.00902464.pat.ua; ел.по-
штова скринька — par@00902464.pat.ua; тел.(04331)22720)

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

2017 року о 10.00 год., 
Місце проведення річних загальних зборів:- 22800, Вінницька область, 

Немирівський район, місто Немирів, вулиця леніна, 208-А, адмінбуди-
нок, кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах: 18.04.2017 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 акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження по-
рядку голосування на зборах.

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

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

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. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та викладення і 

затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на під-
писання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації 
статуту.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства: 
«Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

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

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

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-

ства.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізо-

ром, встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-

нами Наглядової ради та Ревізором.
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: 22800, Вінницька область, місто Не-
мирів, вулиця Леніна, 208-А, приймальна, а в день зборів за місцем їх про-
ведення. Відповідальна — Хоменко Олена Дмитрівна, тел.(04331)22720.

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

звітний попередній
Усього активів 1106,2 1044,3
Основні засоби 218,3 198,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 117,3 213,9
Сумарна дебіторська заборгованість 6,2 0,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 22,5
Нерозподілений прибуток 122,4 223,2
Власний капітал 234,0 256,4
Статутний капітал 25,1 25,1
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3,2 5,7
Чистий прибуток (збиток) -103,3 -54,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14334 14334
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та 
визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор ПрАТ по 
мТСЗ «Немирівміжрайагротехсервіс» Хоменко Олена Дмитрівна.

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мАР’ЯНІВСЬКИЙ СКлОЗАВОД»
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ська, 1, кабінет голови правління, а в день проведення річних загальних 
зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, — Голова Правління Товариства Костюк Петро Степанович.

Довідки за телефоном: (04144) 7-32-15.
Наглядова рада

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

Найменування показника Період
2016 р. 2015 р.

Усього активів 63165 48711
Основні засоби 17766 20870
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 25594 18086

Сумарна дебіторська заборгованість 16086 9119
Грошові кошти та їх еквіваленти 2223 50
Нерозподілений прибуток 37142 18190
Власний капітал 13024 13024
Статутний капітал 4913 4913
Довгострокові зобов’язання - 4320
Поточні зобов’язання 8086 8264
Чистий прибуток (збиток) 18952 9550
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19650745 19650745
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)

363 369

( код за ЄДРПОУ 33295475, місцезнаходження: 21050, місто Вінни-
ця, вулиця Хлібна, будинок 25,

електронна адреса info@ic-misto.com.ua , адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного —  
www.ic-misto.com.ua тел. (0432) 50-81-08).

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 18 квітня 

2017 року о 10.00 год.
Місце проведення річних загальних зборів: 21050, місто Вінниця, ву-

лиця Хлібна, будинок 25, в кабінеті Голови Правління.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-

гальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

загальних зборах станом на 24 годину 11.04.2017 року.
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник 

акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування 
рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах 
емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні. 

Проект Порядку денного:
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 Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за 2016 рік.
8. 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.

9. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
10. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в 

новій редакції, та обрання уповноваженої особи на підписання нової редак-
ції Статуту.

11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викла-
дення їх у новій редакції.

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

13. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її по-
вноважень.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Обрання Ревізора Товариства.
17. Затвердження умов цивільно — правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради і Ревізором.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-

нами Наглядової ради і Ревізором.
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть озна-

йомитися з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів у робочі 
дні, в робочий час за місцезнаходженням товариства: товариства 21050, місто 
Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25, кабінет начальника юридичного департа-
мент, а в день проведення річних Загальних зборів за місцем їх проведення. 

Відповідальна — Червінська Яна Станіславівна, тел.(0432) 50-81-08, 
50-81-09

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

звітний попередній
Усього активів 55145,9 17706,3
Основні засоби 2448,6 83,5
Довгострокові фінансові інвестиції 46801,8 13554,2
Запаси 1,3 1,3
Сумарна дебіторська заборгованість 990,4 814,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 4058,5 2303,6
Нерозподілений прибуток 1052,8 688,0
Власний капітал 48589,7 14696,7
Статутний капітал 46000,0 14000,0
Довгострокові зобов’язання 3727,4 2165,8
Поточні зобов’язання 2828,8 843,8
Чистий прибуток (збиток) 375,1 206,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 362951 140000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 25

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та 
визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства.

Голова правління ПАТ «СК «місто» — Г.л.Крамер.

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОмПАНІЯ «мІСТО»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТСЬКЕ ПлЕмПІД-

ПРИЄмСТВО» (надалі Товариство), код ЄДРПОУ 00725005, місцезнахо-
дження якого: 89670, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Шенборн, вул. 
Мукачівська, буд. 2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначе-
них на 20 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: 89670, Закарпат-
ська обл., Мукачівський р-н, с. Шенборн, вул. Мукачівська, 2 в адмінкорпусі, 
кабінет № 5. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних зборах акціонерів: 13 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань проведення (регламенту) Загальних зборів 

акціонерів.

4. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 
2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 

6. Звіт Ревізора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та затвердження висновків Ревізора.

7. Про затвердження річного звіту (балансу) Товариства за 2016 рік. 
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
9. Про затвердження значних правочинів (договорів), укладених Товари-

ством. 
10. Про погодження вчинення значних правочинів та правочинів із заін-

тересованістю.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладати-

ся Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характе-
ру правочинів та їх граничної вартості.

12. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТСЬКЕ ПлЕмПІДПРИЄмСТВО»
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13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження 
умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписан-
ня цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства».

14. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Закарпатське 
племпідприємство» шляхом перетворення у товариство з обмеженою від-
повідальністю «Закарпатське племпідприємство».

15. Про призначення комісії з припинення (перетворення) Приватного 
акціонерного товариства «Закарпатське племпідприємство», визначення її 
складу та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства 
під час припинення (перетворення).

16. Про затвердження умов та порядку перетворення. 
17. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не 

голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) Приват-
ного акціонерного товариства «Закарпатське племпідприємство».

18. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі 
Приватного акціонерного товариства «Закарпатське племпідприємство» на 
частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Закарпатське племпідприємство», що створюється.

19. Про затвердження плану та порядку перетворення Приватного акці-
онерного товариства «Закарпатське племпідприємство» у товариство з об-
меженою відповідальністю.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Закарпатське племпідприємство» (тис. грн.)
Найменування показника Період

2016 р. 2015 р.
Усього активів 2027,7 1815,0
Основні засоби 510,3 513,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 665,2 744,4
Сумарна дебіторська заборгованість 313,7 284,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 72,2 29,3

Нерозподілений прибуток 355,9 228,2
Власний капітал 1297,1 1169,4
Статутний капітал 941,2 941,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 668,3 596,3
Чистий прибуток (збиток) 20,1 23,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3764800 3764800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 24

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 20 квітня 
2017 року з 10.00 год. до 10.45 год. Для участі в зборах необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів — 
документ, що посвідчує особу (паспорт) і доручення, оформлене згідно з 
вимогами чинного законодавства. 

З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери та (або) їх 
представники можуть ознайомитися за адресою: Закарпатська обл., Мука-
чівський район, с. Шенборн, вул. Мукачівська, 2, адмінкорпус, кабінет № 5 у 
робочі дні з 11.00 год. до 13.00 год. Відповідальна за ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами загальних зборів особа — Лендєл О.Д.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
http://cicej.pat.ua.

У день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від-
бувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у 
місці проведення загальних зборів акціонерів.

Тел. для довідок (050) 372 1007.
Наглядова рада ПрАТ «Закарпатське племпідприємство» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВФІЛЬТР» (ЄДРПОУ 
22818445) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
20.04.2017 о 12.00 за місцезнаходженням товариства: м.чернігів, вул Що-
рса, 110-а, каб. Директора. Реєстрація учасників 20.04.2017р. з 11.30 до 
11.50 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у зборах 13.04.2017р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку 
денного)

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб за-

свідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора за 2016 р., прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту, основні напрямки діяльності на 2017р.
5. Звіт Наглядової ради за 2016р та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2016р, прийняття рішення за наслідками його 

розгляду.
7. Затвердження річного звіту за 2016р.
8. Розподіл прибутку за 2016 р.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися про-

тягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Попередній 

період 
Звітний 
період

Усього активів 397,7 383,5

Основні засоби 217,9 201,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 39,3 69,9
Сумарна дебіторська заборгованість 125,9 94,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 13,3 16,1
Нерозподілений прибуток 303,0 304,0
Власний капітал 314,0 315,0
Статутний капітал 3,0 3,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 58,8 45,3
Чистий прибуток (збиток) 18.1 1,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів витрачених на викуп 
власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 9

До 20.04.2017 і в день зборів акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами щодо проектів рішень порядку денного у робочі дні з 10.00 по 
15.00 за адресою Товариства в каб. директора. Відповідальний за озна-
йомлення Директор М.М.Майборода, тел.(0462)672133

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, можна також ознайомитися на веб-сайті Товариства http://
www.filtr-che.com.ua

Підтверджую достовірність цієї інформації Директор м.м. майборода

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРНІГІВФІлЬТР» 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»,

код ЄДРПОУ 33270581,
місцезнаходження: 93403, Україна, Луганська область,  

м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5
(надалі також ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» 

або Товариство)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» повідомляє про проведення 20 квітня 2017 року о 
15 год. 30 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м. Київ, вул. мечни-
кова, буд. 2, поверх 28, конференц-зала № 1 річних Загальних зборів ак-
ціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬ-

КЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ». 
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на 

голосування):
1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» Товариству з 
обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну ді-
яльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.

2. Звіт Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» про 
результати роботи в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля-
дової ради.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»
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4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ» за 2016 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ» за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «СЄ-
ВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» у 2016 році.

7. Визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення, про надання згоди на вчинення, про 

попереднє надання згоди на вчинення, схвалення значних правочинів 
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» та їх виконання.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» розміщена на власно-

му веб-сайті Товариства за адресою: http://www.azot.lg.ua/.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ» — 24 година 13 квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних 
зборах здійснюватиметься 20 квітня 2017 року за місцем їх проведення з 
15 год. 00 хв. до 15 год. 15 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер зобов'язаний 
мати при собі паспорт — для акціонерів — фізичних осіб/документи, що під-
тверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (про-
токол, рішення, контракт), та паспорт — для керівника виконавчого органу акці-
онера — юридичної особи, а представник акціонера — паспорт та документи, 
які посвідчують повноваження представника акціонера фізичної особи чи акці-
онера — юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів, приймаються 

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за адресою: 93403, 
Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5 у пись-
мовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПрАТ «СЄ-
ВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» та Положення про Загальні збори 
акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» не пізніше як 
за 20 днів до дати їх проведення.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів акціонери (їх пред-
ставники) можуть в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 
16 год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за місцезна-
ходженням ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» — Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5, кімната 309; особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Корпора-
тивний секретар ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» — Око-
вітов Р.В., а також 20 квітня 2017 року за місцем проведення зборів.

Довідки можна отримати за тел. (0645) 71-33-93.
Наглядова рада ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» (тис. грн.):

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 8 816 150 10 252 089*
Основні засоби 926 650 952 935
Довгострокові фінансові інвестиції 45 124 41 254
Запаси 1 108 322 1 114 818
Сумарна дебіторська заборгованість 6 344 754 7 702 078*
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 084 104 146 
Нерозподілений прибуток -30 222 157 -24 174 924*
Власний капітал -29 129 566 -23 082 723*
Статутний капітал 1 056 700 1 056 700 
Довгострокові зобов’язання 30 950 253 26 742 787 
Поточні зобов’язання 6 995 463 6 592 025*
Чистий прибуток (збиток) -6 047 233 -9 441 066 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 056 700 000 1 056 700 000 
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)

5 812 6 327 

*зміни в графі «попередній період» пов’язані з відображенням в звітному 
періоді подій минулих років, в зв’язку з чим згідно національних стандартів 
бухгалтерського обліку (П(С)БО № 6 «виправлення помилок і зміни в фінан-
сових звітах») коригується сальдо на початок звітного року.

1.Приватне акціонерне товариство «Будтранссервіс» (місцезнахо-
дження: 39600, м. Кременчук, вул. Майора Борищака, 18, код за ЄДРПОУ 
21059204) повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 
2017 року о 16.00 год. за адресою: м. Кременчук, вул. майора Борища-
ка, 18, оф.29.

2. Реєстрація учасників зборів 20 квітня 2017 року з 15-00 до 15-45. Для 
участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу; представникам акціонерів — додатково доручення на 
право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства 
України. 

3.Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
складається станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1) Звіт директора (виконавчого органу) про результати фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності Товариства на 2017 рік.

2)Звіт ревізійної комісії;
3)Звіт спостережної Ради;
4)Затвердження річного звіту про фінансово-господарську діяльність 

Товариства та балансу за 2016 рік. 
5. Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари-
ства, оф.30, у робочі дні з 9-00 до 15-00 годин . У день проведення загаль-
них зборів — за місцем їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,- Ко-

валь В.Б., секретар Спостережноі ради. Телефон для довідок: (05366) 
2-23-00. 

5.1 Адреса власного веб-сайту товариства http://21059204.smida.gov.ua/.
6. Основні показники фінансово-господарьскої діяльності підпри-

ємства (тис.грн.)
 Найменування показника  період

звітний попередній
Усього активів  518,5  453,1
Основні засоби  132,8  163,5
Довгострокові фінансові інвестиції  5,0  5,0
Запаси  60,7  44,8
Сумарна дебіторська заборгованість  293,4  180,6
Грошові кошти та їх еквіваленти  26,6  59,2
Власний капітал 1152,1 1152,5
Статутний капітал  227,2  227,2
Поточні зобов»язання  61,4  38,5
Чистий прибуток (збиток)  (922,2)  (965,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  21637 21637 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  10  10 

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
17.03.2017р., №52, в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства:

Директор ПРАТ «Будтранссервіс»  О.І Карпенко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНССЕРВІС»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький міськмолокоза-

вод» (код за ЄДРПОУ 00446782, місцезнаходження: 39600, Полтавська 
область, м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, 14/69, далі — Това-
риство) повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 19.04.2017 р. о 12:00 годині за адресою: 
39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєв-

ського, 14/69, кімната для переговорів.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів. 
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕмЕНчУЦЬКИЙ мІСЬКмОлОКОЗАВОД»
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4. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної 
комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за результатами 2016 року.

5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової ради. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
9. Зміна типу Товариства.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 

шляхом затвердження їх в новій редакції.
13. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради 

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

муться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру 
винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядо-
вої Ради Товариства.

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

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

19. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 
значного правочину та надання повноважень Генеральному директору 
Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, 
а саме: Доповнення до Генерального Договору про короткострокові 
кредити № 351, укладеного 01 вересня 2008 року між Товариством та 
Публічним Акціонерним Товариством «Сітібанк», про збільшення за-
гальної суми короткострокового кредиту, яку може надавати Товари-
ству Публічне Акціонерне Товариство «Сітібанк», до 404 000 000 (чоти-
риста чотирьох мільйонів) гривень 00 копійок включно та наступних 
Доповнень, Додаткових угод, Додатків та інших документів до даного 
Договору, що можуть будуть укладені в майбутньому з правом визна-
чати зміст таких документів на власний розсуд в межах зазначеної 
суми.

20. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 
значного правочину та надання повноважень Генеральному директору 
Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, 
а саме: Доповнення до Договору про надання кредитної лінії, укладе-
ного 17 листопада 2014 року між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІО-
НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», про продовження 
строку дії Договору до 31 жовтня 2018 року та наступних Доповнень, 
Додаткових угод, Додатків та інших документів до Договору, що можуть 
будуть укладені в майбутньому з правом визначати зміст таких доку-
ментів на власний розсуд в межах зазначеної суми.

21. Схвалення значного правочину, а саме: Договору поставки 
№17767 молочної та кисломолочної продукції, укладеного 01 червня 
2015 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дні-
про», з загальною сумою Договору, що не перевищує 2 700 000 000 
(два мільярди сімсот мільйонів) гривень 00 копійок із усіма доповне-
ннями та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми. 

22. Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, 
а саме: Договору поставки №17767 молочної та кисломолочної про-
дукції, укладеного 01 червня 2015 року із Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Данон Дніпро», з загальною сумою Договору, що не 
перевищує 2 700 000 000 (два мільярди сімсот мільйонів) гривень 00 
копійок із усіма доповненнями та додатковими угодами, укладеними в 
межах зазначеної суми.

23. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 
значного правочину, а саме: надання згоди на збільшення загальної 
суми Договору №21445 про переробку давальницької сировини, укла-
деного 11 січня 2016 року Товариством з Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Данон Дніпро», до 200 000 000 (двохсот мільйонів) 
гривень, а також надання повноважень Генеральному директору Това-
риства на підписання ним будь-яких додаткових угод та доповнень до 
даного Договору в межах зазначеної суми.

24. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 
правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: надання 

згоди на збільшення загальної суми Договору №21445 про переробку 
давальницької сировини, укладеного 11 січня 2016 року Товариством з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», до 200 
000 000 (двохсот мільйонів) гривень, а також надання повноважень Ге-
неральному директору Товариства на підписання ним будь-яких додат-
кових угод та доповнень до даного Договору в межах зазначеної суми.

25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 
значного правочину та надання повноважень Генеральному директору 
Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, 
а саме укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Юні-
мілк» договору комісії на закупівлю сировини, пакувальних матеріалів 
та молока з орієнтовною сумою договору 1 200 000 000 (один мільярд 
двісті мільйонів) гривень в строк до 31.12.2017 року.

26. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 
правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та надання по-
вноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним 
такого правочину від імені Товариства, а саме укладення з Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Юнімілк» договору комісії на за-
купівлю сировини, пакувальних матеріалів та молока з орієнтовною 
сумою договору 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) гривень 
в строк до 31.12.2017 року.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Річних Загаль-
них зборах буде проводитись 19.04.2017 р. з 11:00 до 11:45 за місцем 
проведення Річних Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — 
додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голо-
сування на Річних Загальних зборах акціонерів, оформлений відповід-
но до вимог чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Річних Загальних зборах акціонерів — станом на 24 годину 
12.04.2017 р.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Річних Загаль-
них зборів акціонерів з питань проекту порядку денного: до дня прове-
дення Річних Загальних зборів акціонерів — за адресою Полтавська 
область, м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, 14/69, адміністра-
тивний корпус, кабінет юриста у робочі дні робочі години, а в день про-
ведення Річних Загальних зборів акціонерів — за місцем їх проведен-
ня. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го, — Генеральний директор Жигалов Борис Миколайович. Довідки за 
телефоном 0536-74-36-70.

Наглядова рада

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

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 757 703 944 020
Інші поточні активи 3 359 605
Відстрочені податкові активи 0 0
Основні засоби 466 935 453 630
Довгострокові фінансові інвестиції 6 122 6 122
Запаси 39 599 48 376
Сумарна дебіторська заборгованість 235 914 428 815
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 845 6 472
Нерозподілений прибуток 330 336 217 130
Власний капітал 352 629 239 423
Статутний капітал 13 041 13 041
Довгострокові зобов’язання 148 211
Поточні зобов’язання 404 926 704 386
Чистий прибуток (збиток) 113 206 126 330
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1304125000 1304125000
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) 

328 318
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До уваги акціонерів

ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРОПТКУлЬТТОВАРИ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» (код 
за ЄДРПОУ — 01553054, місцезнаходження: 25014, м. Кропивницький (Кі-
ровоград), вул. Родникова, 88, далі — Товариство), повідомляє про скли-
кання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
21 квітня 2017 року о 15-00 год. за адресою: м. Кропивницький (Кірово-
град), вул. Родникова, 88, актова зала № 1.

Проект порядку денного:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів під-

писати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

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

наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2016 року.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 
за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства. 
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Розгляд питання про визначення основних напрямів діяльності То-

вариства.
11. Зміна адреси місцезнаходження Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.
13. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції 

внутрішніх положень Товариства.
14. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради 

Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товари-

ства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

17. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії 
Товариства.

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

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://
roshenkr.com.ua.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеть-
ся 21 квітня 2017 року з 14-00 до 14-50 години за місцем проведення річних 
загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів, — 14 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати: акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно чинного зако-
нодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представни-
ка, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів, в порядку, передбаченому ст. 38 
Закону України «Про акціонерні товариства». 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери 
та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за 
адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Родникова, 88, приймальна 
Генерального Директора Товариства (кімната № 1), а в день проведення 
річних загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення, за адресою:  
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Родникова, 88, актова зала № 1.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, — Генеральний директор Товариства Яворський Ігор Олегович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРОПТКУлЬТТОВАРИ» (тис. грн)
Найменування показника Період

Звітний
2016 рік

Попередній
2015 рік

Усього активів 2847 2354
Основні засоби 1866 1373
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 4807
Сумарна дебіторська заборгованість 1770 11957
Грошові кошти та їх еквіваленти 1329 249
Нерозподілений прибуток 838 3250
Власний капітал 1842 6889
Статутний капітал 2212 2212
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1441 7124
Чистий прибуток (збиток) 541 3250
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8849320 8849320
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 52

Наглядова рада

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕПТУН СОлАР» 
Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціоне-

рів, які відбудуться « 24 » квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: 
56520, миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка,  
пл. Центральна, буд. 1, к.1

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загальних 
зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення За-
гальних зборів акціонерів (24 квітня 2017 р.) з 10.00 години до 10 години  
45 хвилин за адресою: 56520, миколаївська область, Вознесенський ра-
йон, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1, к.1. 

Початок зборів об 11.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-

них зборах, визначена станом на 24 годину 18 квітня 2017 року (перелік 
акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 
таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

ПЕРЕлІК ПИТАНЬ, ВКлЮчЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ПОЗАчЕРГОВИХ ЗАГАлЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання та припинення повноважень членів Лічильної комісії.

2. Обрання та припинення повноважень Голови та Секретаря Загальних 
зборів.

3. Затвердження Порядку (регламенту) проведення чергових Загальних 
акціонерів.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Звіт про корпоративне 
управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та ба-
ланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕПТУН СОЛАР» за 
2016 рік. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської 
діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. Затверджен-
ня порядку розподілу прибутку (дивідендів, покриття збитків) Товариства за під-
сумками роботи за 2016 рік з врахуванням вимог чинного законодавства. 

8. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності То-
вариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2017 рік.

9. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у но-
вій редакції та затвердження статуту Товариства в новій редакції

10. Внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо переліку засно-
вників (учасників) юридичної особи

11. Попереднє надання згоди Загальними зборами акціонерів на вчинен-
ня Товариством протягом року значних правочинів та правочинів, щодо яких 
є заінтересованість. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕПТУН СОлАР»
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рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
www.neptunsolar.com.ua. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропо-
зиції що до питань, включених до проекту Порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат 
пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора. 
Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у пись-
мовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціо-
нера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу належних акціонеру 
акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Якщо пропозиція 
стосується кандидата, який пропонується до складу органів Товариства, то до-
датково зазначається кількість, тип та /або клас акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства: 56520, Миколаїв-
ська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1, к.1.

З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 
необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства 56520, Миколаїв-
ська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1, 
к.1, у робочі дні з 9-00 години до 17-00 години), а в день проведення загаль-
них зборів — за місцем їх проведення: 56520, Миколаївська область, Возне-
сенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1, к.1.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є генераль-
ний директор Товариства, Чайка О.М.

Довідки за телефонами: (0512) 50-03-17. та за місцем знаходження То-
вариства (56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборів-
ка, пл. Центральна, буд. 1. к.1. ) 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

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

звітний попередній 
Усього активів 1 294 548 1 284 108
Основні засоби 492 463 582 439
Довгострокові фінансові інвестиції 394 -
Запаси 1 469 1 469
Сумарна дебіторська заборгованість 678 812 595 943
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 421 26 801
Нерозподілений прибуток (збиток) (405 392) (294 753)
Власний капітал (165566) (54927)
Статутний капітал 239 826 239 826
Довгострокові зобов’язання 1 368 548 1 312 350
Поточні зобов’язання 91 566 26 685
Чистий прибуток (збиток) (110 639) (123 372)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 239826000 239826000
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

член Наглядової Ради  Юнчжі чень

Місцезнаходження: 80411, Україна, Львівська область, Кам'янка- 
Бузький район, селище міського типу Добротвір, вул. Промислова, бу-
динок 2,

ідентифікаційний код юридичної особи 25555644
(далі також — «Товариство» або ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2»)
повідомляє про те, що 19 квітня 2017 року об 11:45 за адресою: 

80411, Україна, львівська область, Кам'янка- Бузький район, се-
лище міського типу Добротвір, вул. Промислова, будинок 2 (адмі-
ністративна будівля, кабінет №5) відповідно до ст. 32 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства відбудуться річні Загальні збори 
Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 (перелік питань):

1. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Това-
риства.

2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 

2016 рік. 
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Това-

риства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (диві-
дендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. 

Перелік акціонерів ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2», які мають 
право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених 
на 19 квітня 2017 року, складається станом на 24 годину 12 квітня 
2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА 
ТЕС-2» для здійснення персонального повідомлення про проведення 
19 квітня 2017 року річних Загальних зборів Товариства — 09 березня 
2017 року. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде 
здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА 
ТЕС-2» 19 квітня 2017 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем 
проведення річних Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам 
Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціоне-
рів — паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного за-
конодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 
80411, Україна, Львівська область, Кам'янка — Бузький район, селище 

міського типу Добротвір, вул. Промислова, будинок 2, кабінет № 8, у 
робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). В день прове-
дення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документа-
ми можливо у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. 
Посадова особа ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2», відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Головний бухгал-
тер ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2» Іськів Галина Григорівна, 
тел. (03254) 3-21-64.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер 
або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звер-
нутися за адресою: 80411, Україна, Львівська область, Кам’янка — Бузь-
кий район, селище міського типу Добротвір, вул. Промислова, будинок 2, 
кабінет № 8 із письмовою заявою на ім’я Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/dobrotvorskaya/.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76. 

Основні показники фінансово — господарської діяльності 
ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2», (тис. грн.) 

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 208 315  208 464
Основні засоби  2 790  2 832
Довгострокові фінансові інвестиції  44  36
Запаси  30 694  30 820
Сумарна дебіторська заборгованість  72 170  74 419
Грошові кошти та їх еквіваленти  69  5
Нерозподілений прибуток  155  60
Власний капітал  208 153  208 058
Статутний капітал  198 523  198 523
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання  162  406
Чистий прибуток (збиток)  67  24
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1 985 231  1 985 231
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 15  15

Наглядова рада ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПлОВА ЕлЕКТРИчНА СТАНЦІЯ-2»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕлОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОмПАНІ» (надалі — «Товариство»), код 
ЄДРПОУ 25642478, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 
48, 50А, повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товари-
ства (надалі — «Збори») відбудуться 26 квітня 2017 р., місце проведен-
ня Зборів: м. Київ, вул. жилянська, 48, 50А, 9 поверх. Початок Зборів: 
об 11:00. 

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюється з 10:00 до 
10:45 за місцем проведення Зборів на підставі таких документів: для фі-
зичних осіб — документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноваже-
них представників фізичних і юридичних осіб — документ, що посвідчує 
особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства України. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбува-
тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, станом на 24 годину 19 квітня 2017 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання секретаря та головуючого (голови) Зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого орга-

ну Товариства.
5. Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Товариства.
6. Про схвалення значного правочину.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Стату-

ту Товариства в новій редакції.
8. Призначення заступника Генерального директора Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного, можна ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 48, 50А, 7 поверх, кабінет Генерального директора, в робочі дні з 
10:00 до 17:00, до дати проведення Зборів, а в день проведення Зборів 
ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці 
проведення Зборів до їх початку. Відповідальна особа за ознайомлення 

акціонерів з документами — Заноза Євген Олексійович, Генеральний ди-
ректор Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб — сайті Товариства: https://
www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/articles/deloitte-in-ukraine.html

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

Найменування показника Період
звітний
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 275 642 220 154
Основні засоби 9 112 7 333
Довгострокові фінансові інвестиції 4 2
Запаси 27 734 20 570
Сумарна дебіторська заборгованість 34 279 17 629
Грошові кошти та їх еквіваленти 191 826 160 106
Нерозподілений прибуток 167 080 95 851
Власний капітал 15 15
Статутний капітал 60 60
Довгострокові зобов’язання 0 570
Поточні зобов’язання 108 487 123 658
Чистий прибуток (збиток) 71 229 63 868
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

324 318

* інформація на момент публікації інформації в Відомостях Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Генеральний директор  Є.О. Заноза

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕлОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОмПАНІ»

До уваги акціонерів та номінальних утримувачів
Повідомлення  

про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «5-й Київський авторемонтний завод» 

(місцезнаходження: 03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 64), 
(далі — Товариство) повідомляє Вас про проведення річних загальних збо-
рів акціонерів (далі — загальні збори), які відбудуться 24 квітня 2017 року 
о 12 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, проспект Повітрофлот-
ський, буд. 64 (кабінет (№4) Голови правління на другому поверсі).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
здійснюється 24 квітня 2017 року за місцем проведення загальних зборів з 
10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. 

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу та довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, — станом на 24 годину 18 квітня 2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
http://5karz.emitents.net.ua/ua/docs

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення загаль-

них зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії. Обрання секретаря за-
гальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Това-
риства та регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

3. Про затвердження звіту наглядової ради за 2016 рік. 
4. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження звіту ревізора Товариства за 2016 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 

ради, Правління, ревізора.
7. Про затвердження фінансового результату Товариства за 2016 рік, 

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

9. Про припинення повноважень ревізора та обрання ревізора, затвер-
дження умов договору, що укладатиметься з ревізором, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договору з ревізором.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО — ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯлЬНОСТІ 
ТОВАРИСТВА (тис. грн.)

Найменування показника період
попередній звітний

Усього активів 10 924,6 14 873,5
Основні засоби 7 950,7 7 748,0
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси 22,6 24,3
Сумарна дебіторська заборгованість 2 950,6 6 945,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7 155,6
Нерозподілений прибуток 7 040,2 8 546,7
Власний капітал – –
Статутний капітал 31,1 31,1
Довгострокові зобов’язання – –
Поточні зобов’язання 3 853,3 6 295,7
Чистий прибуток (збиток) (569,1) 1 506,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 370 10 370
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

– –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

– –

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 15

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загаль-
них зборів можливо у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім суботи та 
неділі, а також святкових та неробочих днів, обідня перерва з 13.00 год. до 
14.00 год.) за місцезнаходженням Товариства, у кабінеті Голови правління. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Голова правління Товариства Сідорова Л. П., тел. для дові-
док з питань ознайомлення із документами (044) 243 44 02.

Наглядова рада ПрАТ «5-й Київський авторемонтний завод»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«5-Й КИїВСЬКИЙ АВТОРЕмОНТНИЙ ЗАВОД» 
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Шановні акціонери! 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК» (код за 

ЄДРПОУ 23362711, місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова пло-
ща, 10-А) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ДІАМАНТБАНК», які відбудуться «20» квітня 2017 року о 10.00 год. 
за адресою: 04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 10-А, кімната 
переговорів.Реєстрація акціонерів або їх представників за місцем та в 
день проведення зборів з 9.30 до 9.50 за київським часом. Для реєстрації 
акціонерам потрібно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — 
паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно чинного 
законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах — станом на 24 годину «13» квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ДІАМАНТ-

БАНК».
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «ДІА-

МАНТБАНК». 
4. Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДІАМАНТБАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розглядуЗ-
віту Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІ-
АМАНТБАНК» за 2016 рік. 

5. Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІА-
МАНТБАНК» про результати діяльності банку у 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду Звіту Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» про результати діяльності банку у 2016 році. 

6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про фінансово-господарську 

діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» 
у 2016 році. Затвердження Звіту та висновків зовнішнього аудитора про 
фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2016 році.

7. Затвердження заходів за результатами розгляду Звіту та висновків зо-
внішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2016 році.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2016 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2016 рік.

10. Визначення основних напрямів діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» на 2017 рік.

11. Про припинення повноважень членів Спостереженої ради ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

12. Обрання Голови та членів Спостереженої ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спосте-
режної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТ-
БАНК».

14. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, та за-
твердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
Місцезнаходження: 79026, Україна, місто Львів, вул. Козельницька, 

15, ідентифікаційний код юридичної особи 23269555
(далі також «Товариство» або «ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»)

повідомляє про те, що 18 квітня 2017 року о 10:15 за адресою: 
м. львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля, актова 
зала) відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» відбудуться річні Загальні збори Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань):
1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. 

Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товари-
ства.

2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Това-

риства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (диві-
дендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. 

7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів. 

8. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість.

9. Схвалення вчинених Товариством правочинів.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», які мають право на 

участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 18 квіт-
ня 2017 року, складається станом на 24 годину 11 квітня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 
для здійснення персонального повідомлення про проведення 18 квіт-
ня 2017 року річних Загальних зборів Товариства — 09 березня 
2017 року. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде 
здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 
18 квітня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем прове-
дення річних Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам 
Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціоне-
рів — паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного за-
конодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть озна-

йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 
м. Львів, вул. Козельницька, 15, кім. 414 у робочі дні з 08:00 до 16:00 
(перерва з 12:00 до 13:00). У день проведення річних Загальних зборів 
Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення 
річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК ЗА-
ХІДЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального ди-
ректора ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Шувар Андрій Йосифович, тел. 
(032) 239 07 70.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, 
акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреніс-
тю має звернутися за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 15, 
кім. 414 у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) із пись-
мовою заявою на ім’я Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/zapadenergo/.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76. 

Основні показники фінансово — господарської діяльності 
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», (тис. грн.) 

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 12 277 229 8 422 164
Основні засоби 4 420 054 5 027 809
Довгострокові фінансові інвестиції 0  0
Запаси 732 906 403 230
Сумарна дебіторська заборгованість 5 159 208 2 173 319
Грошові кошти та їх еквіваленти 158 177  42 463 
Нерозподілений прибуток (-831 818) (-825 532)
Власний капітал 994 953 1 334 826
Статутний капітал 127 905 127 905
Довгострокові зобов’язання 1 736 333 1 766 568
Поточні зобов’язання 9 545 943 5 320 770
Чистий прибуток (збиток) (-296 693) (-2 432 571)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 790 541 12 790 541
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) 5 107 5 770

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАмАНТБАНК»
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15. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» в новій редакції.

16. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його 
у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Загальні збори 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

17. Внесення змін до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його 
у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Спостереж-
ну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

18. Внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його у но-
вій редакції та затвердження нової редакції Положення про Правління ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

19. Внесення змін до Принципів корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення у но-
вій редакції та затвердження нової редакції Принципів корпоративного управ-
ління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

Адреса веб-сайту ПАТ «ДІАМАНТБАНК», на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного річних загальних зборів акціонерів: http://diamantbank.ua.З документами 
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися до 19квітня 2017 
року, за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А, у робочі дні тижня 
з 15.00 до 18.00 години, а в день проведення загальних зборів акціонерів Бан-
ку — 20 квітня 2017 року — за місцем їх проведення. Документи (матеріали) 
надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, 
отриманого Правлінням ПАТ «ДІАМАНТБАНК» не пізніше, ніж за 2 (два) робо-
чі дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в папе-

ровому вигляді. В день проведення загальних зборів акціонерів документи 
(матеріали) надаються акціонеру для ознайомлення за місцем проведення за-
гальних зборів акціонерів без попереднього письмового запиту. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) — 
Заступник Голови Правління Олійник Валерій Григорович, або особа, яка ви-
конує його обов’язки. Телефон для довідок: (044) 490-83-83.
Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 7 411 979 7 107 619
Основні засоби 213 214 225 661
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 489 291 298 717
Сумарна дебіторська заборгованість 221 593 169 857
Грошові кошти та їх еквіваленти 602 494 2 205 958
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (578 615) (3 067)
Власний капітал 110 801 373 245
Статутний капітал 210 000 210 000
Довгострокові зобов'язання 1 675 797 1 955 035
Поточні зобов'язання 5 625 381 4 779 339
Чистий прибуток (збиток) (575 548) (3 067)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21 000 000 21 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 151 1 104

Правління ПАТ «ДІАмАНТБАНК» 
Голова Правління ПАТ «ДІАмАНТБАНК»  О.м. Ходачук

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !
Приватне акціонерне товариство «Агрогаз» 

(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13704665 , місцезнаходження: 
07700, Київська обл., м. Яготин, Промзона компресорної станції ), 
повідомляємо, що щорічні загальні збори акціонерів відбудуться о 
10-00 28.04.2017 р. за адресою: 07700, Київська обл. м. Яготин, 
Промзона компресорної станції, актовий зал.

Реєстрація акціонерів з 9-30 до 10.00 28.04.2017 р. за місцем про-
ведення зборів. Для участі в зборах при собі мати документ, що по-
свідчує особу. А для представників акціонерів, ще й доручення, 
оформлене відповідно до чинного законодавства.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів можна 
ознайомитися в бухгалтерії . Телефон для довідок : 045755-56-88. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах 
буде складено на 24.04.2017 р. Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщено інформацію: http://13704665.infosite.com.ua

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності товариства за 2016 рік.
3. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської 

діяльності за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. 
5. Затвердження річного звіту товариства , ревізора, наглядової 

ради за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства .
7. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «АГРОГАЗ» шляхом перетворення (реорганіза-
ції) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-
ГАЗ». Затвердження плану реорганізації шляхом перетворення.

8.Прийняття рішення про затвердження оцінки та порядку викупу 
акцій в акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про реор-
ганізацію шляхом перетворення.

9.Про припинення повноважень Директора ПрАТ « АГРОГАЗ».
10.Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОГАЗ» та визначен-
ня її повноважень.

11Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в 
статутному капіталі правонаступника

12.Прийняття рішення про порядок і умови здійснення перетво-
рення.

13.Про внесення змін до Статуту ПрАТ«АГРОГАЗ»

№ 
п/п

Найменування Одиниця 
виміру

 2016 2015

1 Усього активів тис.грн 158.1 160.4
2 Основні засоби тис. грн 105.3 117.0
3 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
4 Запаси тис. грн
5 Сумарна дебіторська заборгованість тис. грн 47.1 37.8
6 Грошові кошти та їх еквіваленти тис. грн 5.7 5.6
7 Недорозподілений прибкток тис. грн -96.4 -113.2
8 Власний капітал тис. грн 150.4 133.6
9 Статутний капітал тис. грн 159.8 159.8

10 Довгострокові зобовязання тис. грн
11 Поточні зобовязання тис. грн 7.7 26.8
12 Чистий прибуток / збиток/ тис. грн 16.8 -24.3
13 Середньорічна кількість акцій тис. грн 1598 1598
14 Кількість власних вкційвикупених 

протягом періоду
тис. грн

15 Загальна сума коштів витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

тис. грн

16 Чисельність працівників на кінець 
періоду

тис. грн 2 2

Акціонери чи їх представники до дати проведення зборів можуть 
ознайомитися з документам , необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного за місцем знаходження ПрАТ»Агрогаз» в ро-
бочі дні з 09-00 до 11-00, в бухгалтерії, та в день проведення збо-
рів  — також за місцем проведення зборів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами — 
Мірошниченко Віра Миколаївна.

Пропозиції ,щодо питань,,включених до порядку денного зборів, 
подаються в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. акціонера, кіль-
кості та типу належних йому акцій, змісту пропозицій. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

Директор товариства Вороніна Ганна Сергіївна. 16.03.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОГАЗ» 
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До уваги акціонерів
ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КИїВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА 

ФАБРИКА «РОШЕН» (код за ЄДРПОУ — 00382125, місцезнаходження: 
03039, м. Київ, пр-т Науки, 1, далі — Товариство), повідомляє про скликан-
ня річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 
2017 року о 15-00 год. за адресою: м. Київ, пр-т Науки, 1, актова зала 
№ 1, (перший поверх).

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів під-

писати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

ками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

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

наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2016 року.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 
за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства. 
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції 

внутрішніх положень Товариства.
12. Розгляд питання про зміну найменувань дочірніх підприємств Това-

риства.
13. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статутів дочір-

ніх підприємств Товариства, шляхом їх викладення у нових редакціях.
14. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради 

Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. 

Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії 
Товариства.

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

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

20. Розгляд питання про створення філії Товариства як відокремленого 
підрозділу у місті Київ без права юридичної особи та визначення місцезна-
ходження даної філії.

21. Розгляд питання про затвердження Положення про філію Товари-
ства як відокремленого підрозділу у місті Київ.

22. Розгляд питання про призначення Директора філії Товариства у міс-
ті Київ та надання йому повноважень на вчинення юридичних дій від імені 
та в інтересах Товариства.

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

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеть-
ся 19 квітня 2017 року з 14-00 до 14-50 години за місцем проведення річних 
загальних зборів Товариства.

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

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати: акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно чинного зако-
нодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представни-
ка, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів, в порядку, передбаченому ст. 38 
Закону України «Про акціонерні товариства». 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту по-
рядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або 
їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: 
м. Київ, пр-т Науки, 1, кабінет начальника юридичного відділу (кімната № 2), а в 
день проведення річних загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення, за 
адресою: м. Київ, пр-т Науки, 1, актова зала № 1, (перший поверх).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, — Генеральний директор Товариства Гуськов Сергій Олександрович.

Довідки за телефоном: (044) 531-44-00.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИїВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» (тис. грн)

Найменування показника Період
Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 659 017 705 080
Основні засоби 576 366 603 015
Довгострокові фінансові інвестиції 11 11
Запаси 8 856 8 512
Сумарна дебіторська заборгованість 73 640 93 280
Грошові кошти та їх еквіваленти 130 220
Нерозподілений прибуток 354 887 350 697
Власний капітал 4 455 3 904
Статутний капітал 175 833 175 833
Довгострокові зобов’язання 36 932 43 652
Поточні зобов’язання 86 910 130 994
Чистий прибуток (збиток) 3 919 11 021
Середньорічна кількість акцій (шт.) 703 332 392 703 332 392
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) 846 828
Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИчО-КОмЕРЦІЙНА КОмПАНІЯ «СТС»

(надалі-Товариство) (код за ЄДРПОУ-21457896), місцезнаходження-м. 
Київ, вул. Зодчих, 74, кв.121) повідомляє, що річні загальні збори акціоне-
рів відбудуться 24 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Зод-
чих, 74, офісне приміщення №1.

Перелік питань проекту порядку денного: 1. Обрання лічильної 
комісії загальних зборів акціонерів. 2. Порядок та спосіб засвідчення 
бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних 
зборів акціонерів. 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 
5. Звіт Голови правління Товариства за 2016 рік. 6. Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік. 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 8. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 9. Розподіл прибутку і 
збитків Товариства за 2016 рік. 10. Про продаж незакінченого будівництвом 
будинку та продаж земельної ділянки.

Реєстрація учасників 24 квітня 2017 року з 10.00 до 10.45 за місцем про-
ведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: 
акціонерам — паспорт, представникам — паспорт і довіреність на право 
участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 18 квітня 2017 р. З документами, щодо питань порядку денного акці-
онери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням 
Товариства: 03170, м. Київ, вул. Зодчих, б.74, офісне приміщення №1, в 
робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 
14.00), а в день проведення загальних зборів — за місцем їх проведення за 

адресою: м.Київ, вул.Зодчих, б.74, офісне приміщення №1. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Тугай Олександр Васильович, тел. 405-95-34. Адреса власного веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http://sts.informs.net.ua

Найменування показника період
Звітній
2016 р.

Попере-
дній 2015 р.

Усього активів 7088 7811
Основні засоби 6353 6463
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 30 23
Сумарна дебіторська заборгованість 585 449
Грошові кошти та їх еквіваленти 120 266
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 5079 5849
Власний капітал 5909 6679
Статутний капітал (в тис. грн. з дес. зн.) 4,5 4,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1179 928
Чистий прибуток (збиток) 43 28
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4500 4500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 80 80
Голова правління  Тугай О.В.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 17 березня 2017 р. 
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів 
ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

ЗАВОД «КИїВПРОДмАШ»
(ідентифікаційний код 14308533, місцезнаходження: м. Київ, вул. Авто-

заводська, буд. 18)
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАВОД 

«КИЇВПРОДМАШ» (далі за текстом — «Товариство» та/або ПАТ ЗАВОД 
«КИЇВПРОДМАШ») повідомляє, що річні загальні збори ПАТ ЗАВОД 
«КИїВПРОДмАШ» відбудуться 21 квітня 2017 року о 14:00 годині, за 
адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18, літера Б, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників на річних за-
гальних зборах ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» буде здійснюватися 21 квіт-
ня 2017 року з 13:00 години до 13:45 години за місцем проведення річних 
загальних зборів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» складено на 24 годину 14 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:
Про обрання лічильної комісії.1. 
Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів ПАТ ЗА-2. 

ВОД «КИЇВПРОДМАШ».
Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.3. 
Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ ЗАВОД «КИ-4. 

ЇВПРОДМАШ» за 2016 рік. 
Про розгляд та затвердження звіту директора Товариства про резуль-5. 

тати фінансово-господарської діяльності ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 
2016 рік. 

Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про 6. 
результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОД-
МАШ» за 2016 рік.

Про розгляд та затвердження річного звіту ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОД-7. 
МАШ» за 2016 рік.

Про розподіл прибутку та покриття збитків ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОД-8. 
МАШ» за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Про зміну типу акціонерного Товариства.9. 
Про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-10. 

СТВА ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ».

Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в 11. 
новій редакції.

Про внесення змін та затвердження Положень про загальні збори, 12. 
наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, Кодексу 
корпоративного управління Товариства.

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 13. 
ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ».

Про обрання членів Наглядової ради.14. 
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-15. 

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ», встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради.

Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 16. 
ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ».

Про обрання членів Ревізійної комісії.17. 
Про підтвердження рішення річних загальних зборів акціонерів 18. 

ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» від 11 квітня 2016 року (протокол №б/н від 
11.04.2016 року), щодо наданих повноважень Наглядовій раді Товариства, 
вирішувати всі питання, що пов’язані із виконанням та зміною умов Іпотеч-
ного договору № ІД-DON-2/2 від 16 червня 2014 року.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформа-
цію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://kpm.in.ua/.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного безпосередньо за міс-
цезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18, літера Б, 
кімната № 1, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09:00 години до 18:00 
годину, а в день проведення річних загальних зборів ПАТ ЗАВОД «КИЇВ-
ПРОДМАШ» — також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами — директор ПАТ ЗАВОД «КИ-
ЇВПРОДМАШ» Галкін Андрій Семенович. 

Для реєстрації акціонерам — фізичним особам необхідно мати при собі 
паспорт, уповноваженим представникам акціонерів — паспорт та довіре-
ність на право участі та голосування на річних загальних зборах, із зазна-
ченням кількості акцій, що належать довірителю та право голосу за якими 
доручається, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства Украї-
ни, для акціонера — юридичним особам — завірені печаткою юридичної 
особи витяг (виписку) та документи, що підтверджують обрання (призна-
чення) на посаду керівника, паспорт.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  21967 21197 
Основні засоби  16962 18603 
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  2 2 
Сумарна дебіторська заборгованість 2158  880
Грошові кошти та їх еквіваленти  2791  1664
Нерозподілений прибуток  8947  8877
Власний капітал  13544 13474 
Статутний капітал  4597 4597 
Довгострокові зобов'язання  - - 
Поточні зобов'язання  8423 7723 
Чистий прибуток (збиток)  70 147 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  18387231  18387231
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  4  4

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 468 88 56, 
(044) 537 25 20.

Голова Наглядової Ради
ПАТ ЗАВОД «КИїВПРОДмАШ» 
в особі Директора ТОВ «АРАмБОлЬ»  Н.І. Цурканова 

ПрАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОмПАНІЯ «В.А.Т.- ПРИлУКИ»
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ 
з/п

Дата прийняття 
рішення

Гранична сукупність 
вартості правочинів 

(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності 

(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 15.03.2017 12105000 8306179 68,62

Зміст інформації
15 березня 2017 року річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» було прийнято рішення (Про-
токол №1 від 15.03.2017) про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, 
відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, 
перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (право-
чинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства, але не більше гривневого еквіваленту 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) доларів США відповідно до офіційного обмінного 
курсу гривні до долара США, встановленого НБУ на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна 
перевищувати гривневий еквівалент 450 000 000 (чотириста п’ятдесят мільйонів) доларів США відповідно до офіційного обмінного курсу грив-
ні до долара США, встановленого НБУ на день вчинення таких правочинів. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом 
не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.
Загальна кількість голосуючих акцій: 38 512 935 627 голосів (акцій); кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
38 512 769 844 голосів (акцій); кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 38 512 769 844голосів (акцій);кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 38 512 769 844 голосів (акцій), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» — 0 голосів 
(акцій).



№52, 17 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

121

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР СВІТлО»

Приватне акціонерне товариство «Центр Світло», код ЄДРПОУ 
35509048, місцезнаходження 03150,Україна, м. Київ, вул. Боженка 86-Г 
(далі — Товариство), повідомляє про проведення річних (чергових) загаль-
них зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2017 року о 
10год. 40 хв за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська 55 (НСК 
«Олімпійський»), приміщення — корпоративна ложа № 16, 2-й поверх.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах 
акціонерів Товариства (надалі — Загальні збори) буде проводитися 
23 квітня 2017 року з 10-00 до 10-30 за місцевим часом за місцем їх про-
ведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необ-
хідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника (для керівників юридичних осіб — документ про призначення на 
посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший 
документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представ-
ників — довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену 
згідно з вимогами законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати 
особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, 
які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 го-
дину 18 квітня 2017 року)

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

1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних 
зборах акціонерів Товариства 23 квітня 2017 року. 

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду. 

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту ревізора за 2015 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду. 

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2015 рік. Розподіл при-
бутку і збитків Товариства.

6. Розгляд звіту Генерального директора за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

7. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

8. Розгляд звіту ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду. 

9. Затвердження річної звітності Товариства за 2016 рік. Розподіл при-
бутку і збитків Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради Товариства.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами наглядової ради Товариства.

13. Про скасування положень Товариства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.centrelight.kiev.ua.

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з доку-
ментами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, за 
адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. В. Боженка (К.малевича), 86-Г,  
2-й поверх, приміщення № 209 у робочі дні (вівторок, середа та 
п’ятниця) в період з 24.03.2017 до 23.04.2017 з 10:00 до 12:00, а у день 
проведення Загальних зборів 23 квітня 2017 року з 10.00 до 10.30 у 
місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 55 
(НСК «Олімпійський»), приміщення — корпоративна ложа № 16, 2-й 
поверх. Ознайомитись з вказаними вище документами у вказані вище 
строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності 
відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус 
акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви. 

Крім того, за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. В. Боженка (К.Мале-
вича), 86-Г, 2-й поверх, приміщення № 209, акціонери Товариства можуть у 
письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного За-
гальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 333-34-35, контактна особа — Коновален-
ко Г.В.
Основні показники фінансово — господарської діяльності АТ «Центр 

Світло»* (тис. грн.)
Найменування показника Звітний 

2016 рік 
Звітний 
2015 рік

Попере-
дній період

Усього активів 11363,7 11558,0 11886,4
Основні засоби 9116,0 9730,4 10249,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0
Запаси 51,9 37,0 17,2
Сумарна дебіторська заборгованість 866,2 625,4 764,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 1285,9 1064,7 757,8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-4167,77 -3935,3 -3493,1

Власний капітал 10432,3 10664,7 11106,9
Статутний капітал 14600 14600,0 14600,0
Довгострокові зобов’язання 0 0 0
Поточні зобов’язання 931,4 893,3 779,5
Чистий прибуток (збиток) -232,4 -442,2 -1439,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14600 14600 14600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

0 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 3 3 4

*у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть 
бути змінені та надані для затвердження загальними зборами акціонерів.

Генеральний директор АТ «Центр Світло»  О.В. Скринський

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР СВІТлО»

Публічне акціонерне товариство «Забір’я» (далі — Товариство) (міс-
цезнаходження: 08145, Україна, Київська область, Києво-Святошинський 
район, с. Забір’я, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00476665) повідомляє 
про проведення річних загальних зборів Товариства (далі — загальні збо-
ри):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: Київська 
область, Києво-Святошинський район, с. Забір’я, вул. Перемоги, 37, 
каб. 1.

дата та час проведення загальних зборів — 21 квітня 2017 року о 
12 год. 00 хв.;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах — з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. 21.04.2017 р.; 

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 14 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення за-

гальних зборів Товариства. 2) Обрання Голови та секретаря зборів. 3) Звіт 
Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4) Звіт Наглядо-
вої 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 ба-
лансу Товариства за 2016 рік. 7) Затвердження порядку розподілу прибутку 
(покриття збитків) Товариства за 2016 рік. 8) Схвалення укладених право-

чинів. 9) Надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів. 
10) Ліквідація первинної профспілкової організації. 11) Про зміну типу това-
риства — з публічного на приватне, у відповідності до Закону України «Про 
акціонерні товариства» та затвердження найменування Товариства. 12) Роз-
ширення видів діяльності Товариства. 13) Внесення та затвердження змін 
та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій ре-
дакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та 
вчинення дій щодо його державної реєстрації. 14) Про внесення та затвер-
дження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом ви-
кладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання вну-
трішніх положень Товариства. 15) Припинення повноважень Голови та 
членів Наглядової ради Товариства. 16) Обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 17) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами 
Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з члена-
ми Наглядової Ради. 18) Припинення повноважень Голови та членів Ревізій-
ної комісії Товариства. 19) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
20) Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної ко-
місії. Надання повноважень на підписання договорів з Членами Ревізійної 
комісії.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
акціонери можуть ознайомитися за адресою: Київська область, Києво-
Святошинський район, с. Забір’я, вул. Перемоги, 37, приймальня з поне-
ділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім записом по тел.: 
(044) 451-89-11, (04598) 34-192. Відповідальна особа за ознайомлення акці-

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАБІР’Я»
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онерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів — 
Строєва Олена Валентинівна. Адреса веб-сайту Товариства, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: zabirya.prom.ua

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

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 30867 30216
Основні засоби 5372 4936

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1435 638
Сумарна дебіторська заборгованість 21339 22526
Грошові кошти та їх еквіваленти 173 79
Нерозподілений прибуток (6896) (5616)
Власний капітал 12039 4319
Статутний капітал 15000 6000
Довгострокові зобов’язання 2708 2708
Поточні зобов’язання 16120 23189
Чистий прибуток (збиток) (1280) (230)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60000000 24000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 12

Наглядова рада ПАТ «Забір’я».

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 
по газопостачанню та газифiкацiї 
«Запорiжгаз» 

2. Код за ЄДРПОУ 03345716
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. 

Заводська,7 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-222-74-02 061-224-65-88
5. Електронна поштова адреса office@zpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://zp.104.ua/

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з отриманої 15.03.2017р. заяви про складання повноважень чле-

на Ревiзiйної комiсiї Товариства Богословського Романа Борисовича, 
повiдомляємо про змiни складу посадових осiб емiтента, а саме про при-
пинення повноважень без прийнятя рiшення вiдповiдним органом 
управлiння члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Богословського Романа Бо-
рисовича з 01.02.2017р. 

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк протягом якого така особа перебувала на посадi — 9 мiсяцiв.
На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не при-

значено.
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 мiзiк Олег Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.03.2017
(дата)

ПУБлIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIї «ЗАПОРIжГАЗ»

(код за ЄДРПОУ 14085164)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 28 квітня 2017 р. о 9.00 год за місцезнаходженням товари-
ства: 62459, Харківська обл., Харківський р-н, с. Високий, вул. луна-
чарського, 43 Збори будуть проводиться за місцезнаходженням товари-
ства в кімн. 7

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 08.40 до 08.55 год. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
(ПЕРЕлІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОлОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

голосування.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

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

6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл прибутку 
за 2016 рік. 

8. Затвердження договорів оренди нерухомого майна і купівлі-продажу 
транспортного засобу.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2016р

Попередній 
2015р

Усього активів 2351,3 2906,1
Основні засоби 725,00 811,2
Довгострокові фінансові інвестиції 8,9 8,9
Запаси 22,1 5,7

Сумарна дебіторська заборгованість 181,4 710,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 133,5 93,9
Нерозподілений прибуток 2272,1 2805,6
Власний капітал 2323,1 2856,6
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 28,2 49,5
Чистий прибуток (збиток) -533,5 -270,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину — 24 квітня 2017 р., за три робочі дні до 
дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
загальних зборів: акціонери можуть звертатися за місцезнаходженням то-
вариства в кімн.7 по п’ятницям з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Стра-
хов М.М.

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для 
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товари-
ством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день 
проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи нада-
ються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попере-
днього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформ-
лену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

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

Тел. для довідок: (057) 7051152 
Генеральний директор ПрАТ «УСТД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАїНСЬКО-СИБІРСЬКИЙ ТОРГІВЕлЬНИЙ ДІм»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1 Публічне акціонерне товариство «Новокраматорський машинобудів-
ний завод»

2 Код ЄДРПОУ: 05763599
3 84305 Донецька обл. м. Краматорськ вул. Орджонікідзе,5
4 тел. 8(06264) 7-88-00, факс 8(06264) 7-22-49
5 Е-mail ztm@nkmz.donetsk.ua
6 www.nkmz.com
7 Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення:
На загальних зборах акціонерів ПАТ «Новокраматорський машинобудів-

ний завод», які відбулися 14.03.2017 року, було прийнято рішення щодо змі-
ни складу посадових осіб товариства.

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товари-
ства:

Панков Вiктор Андрiйович — Голова Наглядової ради. Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента 0,4035. Припинення повноважень за рішен-
ням загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Вараксiна Iрина Миколаївна — член Наглядової ради, заступник Голови 
Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0004. 
Припинення повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів 
14.03.2017 р. Особа займала посаду з 15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не погашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Мірошниченко Олександр Вікторович — член Наглядової ради, заступ-
ник Голови Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та 0,0027. Припинення повноважень за рішенням загальних зборів акціоне-
рів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. 
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не погаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Коваленко Вiталiй Iванович — член Наглядової ради. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0900. Припинення повноважень за рішенням 
загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Олешко Вiктор Михайлович — член Наглядової ради. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0269. Припинення повноважень за рішенням 
загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Тiунов Володимир Миколайович — член Наглядової ради. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0,0004. Припинення повноважень за рі-
шенням загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Зеленський Сергiй Леонiдович — член Наглядової ради. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0,0009. Припинення повноважень за рі-
шенням загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Шрайдер Артур Вiкторович — член Наглядової ради. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0004. Припинення повноважень за рішенням 
загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Бобров Валентин Григорович — член Наглядової ради. Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента 0,0081. Припинення повноважень за рішен-
ням загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Протиняк Iгор Стефанович — член Наглядової ради. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0004. Припинення повноважень за рішенням 
загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Зiкрач Вiктор Володимирович — член Наглядової ради. Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента 0,0009. Припинення повноважень за рішен-
ням загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 

15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Левченко Сергiй Андрiйович — член Наглядової ради. Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента 0,2373. Припинення повноважень за рішен-
ням загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Кулик Борис Дмитрович — член Наглядової ради. Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента 0,0004. Припинення повноважень за рішенням 
загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Титаренко Олександр Iванович — член Наглядової ради. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0,0004. Припинення повноважень за рі-
шенням загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Шумаков Володимир Федорович — член Наглядової ради. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0,0045. Припинення повноважень за рі-
шенням загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Бондаренко Володимир Григорович — член Наглядової ради. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,0049. Припинення повноважень за 
рішенням загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду 
з 15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Тука Володимир Iванович — член Наглядової ради. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0009. Припинення повноважень за рішенням 
загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Лаухін Олександр Іванович — член Наглядової ради. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0004. Припинення повноважень за рішенням 
загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Воротняк Олександр Миколайович — член Наглядової ради. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,0040. Припинення повноважень за 
рішенням загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду 
з 15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Ступак Володимир Олександрович — член Наглядової ради. Не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Припинення повноважень за рішен-
ням загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Статкевич Олексій Вікторович — член Наглядової ради. Не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Припинення повноважень за рішен-
ням загальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 
15.03.2016 р. по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Цебров Віталій Сергійович — член Наглядової ради. Не володіє часткою 
в статутному капіталі емітента. Припинення повноважень за рішенням за-
гальних зборів акціонерів 14.03.2017 р. Особа займала посаду з 15.03.2016 р. 
по 14.03.2017 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства:
Панков Вiктор Андрiйович — Голова Наглядової ради. Володіє часткою 

в статутному капіталі емітента 0,4035. Посадова особа обрана за рішенням 
загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переобрання 
на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична осо-
ба займала посаду голови Наглядової ради. Фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Є акціонером.

Вараксiна Iрина Миколаївна — член Наглядової ради. Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента 0,0004. Посадова особа обрана за рішенням 
загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переобрання 
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на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична осо-
ба займала посаду начальника юридичного вiддiлу. Фізична особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Не погашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Є акціонером.

Мірошниченко Олександр Вікторович — член Наглядової ради. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,0027. Посадова особа обрана за 
рішенням загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до пе-
реобрання на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв 
фiзична особа займала посади: начальник відділу, виконуючий обов`язки 
заступника головного інженера з автоматизованих систем керування. Фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не погашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером.

Коваленко Вiталiй Iванович — член Наглядової ради. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0900. Посадова особа обрана за рішенням 
загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переобрання 
на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична осо-
ба займала посаду члена Наглядової ради. Фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Є акціонером.

Олешко Вiктор Михайлович — член Наглядової ради. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0269. Посадова особа обрана за рішенням 
загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переобрання 
на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична осо-
ба займала посаду директора металургiйного виробництва. Фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не погашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером.

Тiунов Володимир Миколайович — член Наглядової ради. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0,0004. Посадова особа обрана за рі-
шенням загальних зборів від 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до 
переобрання на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв 
фiзична особа займала посади: директор виробництва металургiйного об-
ладнання, директор виробництва прокатного обладнання. Фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Не погашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером.

Зеленський Сергiй Леонiдович — член Наглядової ради. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0,0009. Посадова особа обрана за рі-
шенням загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до пере-
обрання на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв 
фiзична особа займала посаду директора виробництва металоконструкцiй. 
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не погаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером.

Шрайдер Артур Вiкторович — член Наглядової ради. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0004. Посадова особа обрана за рішенням 
загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переобрання 
на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична осо-
ба займала посаду директора виробництва валкiв та енергетичного облад-
нання. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не 
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є акціоне-
ром.

Бобров Валентин Григорович — член Наглядової ради. Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента 0,0081. Посадова особа обрана за рішенням 
загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переобрання 
на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична осо-
ба займала посаду директора виробництва гiрничорудного та ковальско-
пресового обладнання. Фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Є акціонером.

Протиняк Iгор Стефанович — член Наглядової ради. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0004. Посадова особа обрана за рішенням 
загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переобрання 
на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична осо-
ба займала посаду головного iнженера виробництва гiрничорудного та 
ковальско-пресового обладнання. Фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Є акціонером.

Турков Максим Вікторович — член Наглядової ради. Не володіє часткою 
в статутному капіталі емітента. Посадова особа обрана за рішенням загаль-
них зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переобрання на за-
гальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа за-
ймала посади: начальнику відділу, директора координацiйного центру 
виробництва. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Левченко Сергiй Андрiйович — член Наглядової ради. Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента 0,2373. Посадова особа обрана за рішенням 
загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переобрання 
на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична осо-
ба займала посаду начальника комерцiйного управлiння. Фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Не погашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером.

Кулик Борис Дмитрович — член Наглядової ради. Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента 0,0004. Посадова особа обрана за рішенням за-

гальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переобрання на 
загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа 
займала посаду начальника механiчного цеху. Фізична особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Є акціонером.

Титаренко Олександр Iванович — член Наглядової ради. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0,0004. Посадова особа обрана за рі-
шенням загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до пере-
обрання на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв 
фiзична особа займала посади: головний iнженер виробництва 
металургiйного обладнання, директор виробництва металургiйного та 
шахтно-прохiдницького обладнання. Фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Є акціонером.

Злигорєв Віталій Миколайович — член Наглядової ради. Не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа обрана за рішен-
ням загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переоб-
рання на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична 
особа займала посаду заступника головного металурга. Фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Не погашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

Бондаренко Володимир Григорович — член Наглядової ради. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,0049. Посадова особа обрана за 
рішенням загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до пе-
реобрання на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв 
фiзична особа займала посаду начальника будiвельно-монтажного 
управлiння. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є акціоне-
ром.

Тука Володимир Iванович — член Наглядової ради. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0009. Посадова особа обрана за рішенням 
загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переобрання 
на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична осо-
ба займала посаду голови первiчної профспiлкової органiзацiї. Фізична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не погашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером.

Лаухін Олександр Іванович — член Наглядової ради. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0004. Посадова особа обрана за рішенням 
загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переобрання 
на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична осо-
ба займала посади: провiдний конструктор, головний iнженер виробництва 
металургiйного та шахтно-прохiдницького обладнання. Фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Не погашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером.

Воротняк Олександр Миколайович — член Наглядової ради. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,0040. Посадова особа обрана за 
рішенням загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до пе-
реобрання на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв 
фiзична особа займала посади: перший заступник голови органiзацiї 
ветеранiв вiйни та працi, голова органiзацiї ветеранiв вiйни та працi. Фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не погашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером.

Ступак Володимир Олександрович — член Наглядової ради. Не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа обрана за рішен-
ням загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переоб-
рання на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична 
особа займала посади: ведучий конструктор, начальник бюро, головний ін-
женер виробництва прокатного обладнання. Фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Не погашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. 

Статкевич Олексій Вікторович — член Наглядової ради. Не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа обрана за рішен-
ням загальних зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переоб-
рання на загальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична 
особа займала посади: заступник головного технолога, виконуючий 
обов`язки заступника головного інженера, заступник головного інженера з 
підготовки виробництва. Фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Цебров Віталій Сергійович — член Наглядової ради. Не володіє часткою 
в статутному капіталі емітента. Посадова особа обрана за рішенням загаль-
них зборів 14.03.2017 р. Особа призначена на строк до переобрання на за-
гальних зборах акціонерів. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа за-
ймала посади: інженер-конструктор, начальник бюро, заступник начальника 
відділу маркетингових комунікацій (голова асоціації молоді). Фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не погашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

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

Голова Правління  Суков Геннадій Сергійович.
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Відомості про зміни у складі посадових осіб Товариства 
ПАТ «Термоприлад», код ЄДРПОУ — 04850451

місцезнаходження: 79060, львів, вул. Наукова, 3  
тел/факс (032) 63-13-61

Згідно з рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 30 від 
16.03.2017 р.) , відбулись зміни у складі посадових осіб Товариства:

- посадова особа Голова наглядової ради Білоус Богдан Теодорович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повно-
важення на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із закінченням терміну повно-
важень; частка в статутному капіталі 2,253089 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вира-
женні становить 25995,0 грн.; на займаній посаді перебував 13 років;

- посадова особа Голова наглядової ради Білоус Богдан Теодорович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на по-
саду 16.03.2017 р.; частка в статутному капіталі 2,253089 %; розмір паке-
та акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому 
вираженні становить 25995,0 грн.; призначено на термін 3 роки;

- посадова особа Член наглядової ради Кошик Володимир Михайло-
вич (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє 
повноваження на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із закінченням терміну 
повноважень; частка в статутному капіталі 1,137595 %; розмір пакета 
акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому 
вираженні становить 13125,0 грн.; на займаній посаді перебував 1 рік;

- посадова особа Член наглядової ради Кошик Володимир Михайло-
вич (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на 
посаду 16.03.2017 р.; частка в статутному капіталі 1,137595 %; розмір 
пакета акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошо-
вому вираженні становить 13125,0 грн.; призначено на термін 3 роки;.

- посадова особа Член наглядової ради Головньов Ігор Карлович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повно-
важення на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із закінченням терміну повно-
важень; частка в статутному капіталі 0,336988 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вира-
женні становить 3888,0 грн.; на займаній посаді перебував 1 рік;.

- посадова особа Член наглядової ради Головньов Ігор Карлович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на по-
саду 16.03.2017 р.; частка в статутному капіталі 0,336988 %; розмір паке-
та акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому 
вираженні становить 3888,0 грн.; призначено на термін 3 роки;.

- посадова особа Член наглядової ради Кубишин Стефанія Марківна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повно-
важення на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із закінченням терміну повно-
важень; частка в статутному капіталі 3,006893 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вира-
женні становить 34692,0 грн.; на займаній посаді перебувала 13 років;

- посадова особа Член наглядової ради Ярошевич Ігор Володимиро-
вич (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє 
повноваження на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із закінченням терміну 
повноважень; частка в статутному капіталі 0,520043 %; розмір пакета 
акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому 
вираженні становить 6000,0 грн.; на займаній посаді перебував 1 рік;

- посадова особа Член наглядової ради Ярошевич Ігор Володимиро-
вич (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на 
посаду 16.03.2017 р.; частка в статутному капіталі 0,520043 %; розмір 
пакета акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошо-
вому вираженні становить 6000,0 грн.; призначено на термін 3 роки; 

- посадова особа Голова правління (Генеральний директор) Гук Олек-
сандр Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
припиняє повноваження на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із достроковим 
припиненням повноважень; частка в статутному капіталі 44,304610 %; 
розмір пакета акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в 
грошовому вираженні становить 511164,0 грн.; на займаній посаді пере-
бував 16 років;

- посадова особа Голова правління (Генеральний директор) Гук Олек-
сандр Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
обраний на посаду 16.03.2017 р.; частка в статутному капіталі 
44,304610 %; розмір пакета акцій, якою особа володіє в статутному капі-
талі емітента в грошовому вираженні становить 511164,0 грн.; призна-
чено на термін 5 років;

- посадова особа Член правління Лах Олег Іванович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 
16.03.2017 р. у зв’язку із достроковим припиненням повноважень; частка 
в статутному капіталі 17,267533 %; розмір пакета акцій, якою особа воло-
діє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 
199224,0 грн.; на займаній посаді перебував 16 років;

- посадова особа Член правління Лах Олег Іванович (особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 16.03.2017 р.; 
частка в статутному капіталі 17,267533 %; розмір пакета акцій, якою осо-
ба володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні стано-
вить 199224,0 грн.; призначено на термін 5 років;

- посадова особа Член правління Підгурська Оксана Іванівна (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноважен-
ня на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із достроковим припиненням повно-
важень; частка в статутному капіталі 4,234196 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вира-
женні становить 48852,0 грн.; на займаній посаді перебувала 16 років;

- посадова особа Член правління Підгурська Оксана Іванівна (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 
16.03.2017 р.; частка в статутному капіталі 4,234196 %; розмір пакета 
акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому 
вираженні становить 48852,0 грн.; призначено на термін 5 років;

- посадова особа Член правління Гонтар Андрій Миколайович (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноважен-
ня на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із достроковим припиненням повно-
важень; частка в статутному капіталі 0,331527 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вира-
женні становить 3825,0 грн.; на займаній посаді перебував 1 рік;

- посадова особа Член правління Гонтар Андрій Миколайович (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 
16.03.2017 р.; частка в статутному капіталі 0,331527 %; розмір пакета 
акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому 
вираженні становить 3825,0 грн.; призначено на термін 5 років;

- посадова особа Член правління Лозинський Андрій Петрович (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноважен-
ня на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із достроковим припиненням повно-
важень; часткою в статутному капітал не володіє.; на займаній посаді 
перебував 6 років;.

- посадова особа Член правління Лозинський Андрій Петрович (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 
16.03.2017 р.; часткою в статутному капітал не володіє.; призначено на 
термін 5 років;

- посадова особа Член правління Борух Роман Васильович (особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на по-
саді 16.03.2017 р. у зв’язку із достроковим припиненням повноважень; част-
кою в статутному капітал не володіє.; на займаній посаді перебував 1 рік;.

- посадова особа Член правління Борух Роман Васильович (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 
16.03.2017 р.; часткою в статутному капітал не володіє; призначено на 
термін 5 років;

- посадова особа Член правління Крупей Михайло Павлович (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноважен-
ня на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із достроковим припиненням повно-
важень; частка в статутному капіталі 1,560131 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вира-
женні становить 18000 грн.; на займаній посаді перебував 1 рік;

- посадова особа Член правління Крупей Михайло Павлович (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 
16.03.2017 р.; частка в статутному капіталі 1,560131 %; розмір пакета 
акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому 
вираженні становить 18000 грн.; призначено на термін 5 років;

- посадова особа Голова ревізійної комісії Мацібох Теодора Іванівна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повно-
важення на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із достроковим припиненням 
повноважень; частка в статутному капіталі 0,780065 %; розмір пакета ак-
цій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому ви-
раженні становить 9000,0 грн.; на займаній посаді перебувала 10 років;

- посадова особа Голова ревізійної комісії Мацібох Теодора Іванівна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на по-
саду 16.03.2017 р.; частка в статутному капіталі 0,780065 %; розмір паке-
та акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому 
вираженні становить 9000,0 грн.; призначено на термін 3 роки;.

- посадова особа Член ревізійної комісії Спорняк Ігор Юрійович (осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повнова-
ження на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із достроковим припиненням по-
вноважень; частка в статутному капіталі 0,548646 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вира-
женні становить 6330,0 грн.; на займаній посаді перебувала 1 рік;

- посадова особа Член ревізійної комісії Спорняк Ігор Юрійович (осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 
16.03.2017 р.; частка в статутному капіталі 0,548646 %; розмір пакета 
акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому 
вираженні становить 6330,0 грн.; призначено на термін 3 роки;

ПАТ «ТЕРмОПРИлАД»
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- посадова особа Член ревізійної комісії Фітьо Ольга Степанівна (осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повнова-
ження на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із достроковим припиненням по-
вноважень; частка в статутному капіталі 0 %; розмір пакета акцій, якою 
особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні 
становить 0 грн.; на займаній посаді перебувала 1 рік;.

- посадова особа Член ревізійної комісії Фітьо Ольга Степанівна (осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 
16.03.2017 р.; часткою в статутному капітал не володіє; призначено на 

термін 3 роки; 
- посадова особа Член ревізійної комісії Дубан Ольга Ярославівна 

(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повно-
важення на посаді 16.03.2017 р. у зв’язку із достроковим припиненням 
повноважень; часткою в статутному капітал не володіє на займаній по-
саді перебувала 1 рік;

Звільнені та призначені посадові особи, непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не мають.

Наглядова рада ПАТ «Термоприлад»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДО-
мИШлЬСЬКЕ АТЕлЬЄ мОД «РАДОмИШлЯНКА» (Код за 
ЄДРПОУ 13558235) місцезнаходження товариства: Житомирська об-ть,  
м. Радомишль, вул. 9 січня, буд. 1/1, повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2017 року за адресою 
Житомирська об-ть, м. Радомишль, вул. 9 січня, буд. 1/1 (в кабінеті №1 гене-
рального директора товариства) Початок зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація 
учасників зборів буде проводитися 29 квітня 2017 року за місцем проведення 
зборів. Час початку реєстрації акціонерів з 11 год. 00 хв. Час закінчення реє-
страції акціонерів о11 год. 50 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у 
загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 25 квітня 2017 року. 
Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії.2.Обрання головуючого та секретаря загаль-
них зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 
зборів.3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 
за 2016 рік.4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту звіту Ревізора 
за 2016р.Затвердження висновків ревізора за 2016 рік.5.Затвердження річно-
го звіту та балансу Товариства за 2016 рік.6.Розподіл прибутку і збитку за 
підсумками діяльності Товариства у 2016 році.7.Внесення змін та доповнень 
до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Ви-
значення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здій-
снення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.8.Прийняття 
рішення про приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до 
нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товари-
ства» шляхом затвердження положень в новій редакції.

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, 
що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково-довіреність, 
оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери можуть ознайоми-

тись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного 
загальних зборів, на підставі поданого запиту, в робочі дні та робочий час: з 
понеділка по п»ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. В кабінеті №1 генерального 
директора товариства, а в день проведення загальних зборів — за місцем їх 
проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — генеральний директор товариства Олійник Володимир Івано-
вич .Телефон для довідок (04132) 4-30-08. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:www.radomyshlianka.ho.ua 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 54,4 32,1
Основні засоби 12,00 13,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 17,6 7,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 24,8 11,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 40,8 11,8
Власний капітал 41,6 12,6
Статутний капітал 0,5 0,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 12,8 19,5
Чистий прибуток (збиток) 24,0 (4,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 53357  53357
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

Повідомлення про проведення загальних зборів
Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Сан лайф»

код ЄДРПОУ 21538028, що знаходиться за адресою: 01032 м.Київ, 
вул. Старовокзальна17, повідомляє, що 18 квітня 2017 року о 11-00 
відбудуться загальні Річні збори акціонерів. Місце проведення зборів: 
м. Київ, вул. Старовокзальна 17, ТОВ «Аполло».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річного балансу та всієї іншої фінансово-

господарської звітності Товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства 

за 2016 рік і визначення дивідендів акціонерам.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися виконавчим органом Товариства від його імені протягом року гос-
подарської діяльності.

7. Обрання Генерального директора ПрАТ СК «Сан Лайф».
8. Обрання Ревізора Товариства.

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

№ 
п/п

Найменування показника Період
Звітний 
(2016р.)

Попередній 
(2015р.)

1. Усього активів 38712 36212
2. Основні засоби 13 18
3. Довгострокові фінансові інвестиції - —
4. Запаси 166 166

5. Сумарна дебіторська заборгова-
ність

36573 35122

6. Грошові кошти та їх еквіваленти 1959 903
7. Нерозподілений прибуток 10732 9093
8. Власний капітал 37124 35485
9. Статутний капітал 21105 21105

10. Довгострокові зобов’язання —
11. Поточні зобов’язання 146 99
12. Чистий прибуток (збиток) 1639 280
13. Середньорічна кількість акцій (шт.) 100500 100500
14. Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.)
- —

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

- —

16. Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

11 11

Реєстрація акціонерів — 18 квітня 2017 року з 10-30 до 11-00 за 
місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 16.03.2017р. 

Акціонери можуть ознайомитися із документами, необхідними для 
прийняття рішень з порядку денного, у відповідальної особи Філіппов-
ською І.О. у робочому кабінеті вул. Старовокзальна 17 з 15-00 до 
17-00 у робочі дні з 20 березня до 18 квітня 2017 року. 

Довідки за телефонами: (044) 235-89-17 (відповідальна особа), 
(044) 235-78-92 (приймальня); 

Генеральний директор ПрАТ СК «Сан лайф» Р.Б.Тальський

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОмПАНІЯ «САН лАЙФ»
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Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Вістовицький завод будівельної 

та художньої кераміки ім. Ю.С. Завадського»
(надалі Товариство, код за ЄДРПОУ — 05423366, місцезнаходження: 
81440, Україна, Львівська обл., Самбірський р-н, с.Вістовичі, вул. Бе-

регова, 26)
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Приват-

ного акціонерного товариства «Вістовицький завод будівельної та худож-
ньої кераміки ім. Ю.С.Завадського», які відбудуться 27 квітня 2017 року 
о 14-00 год. за адресою: львівська обл., Самбірський р-н, с.Вістови-
чі, вул. Берегова, 26, адмінкорпус, 3-ій поверх, зал засідань. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ві-
стовицький завод будівельної та художньої кераміки 
ім. Ю.С.Завадського» буде здійснюватися Реєстраційною комісією 
27 квітня 2017 року з 12-00 години до 13 год.50 хв. за місцем проведен-
ня річних загальних зборів Товариства: Львівська обл., Самбірський р-н, 
с.Вістовичі, вул. Берегова, 26.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24 година 21 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про затвер-

дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
річних загальних зборах.

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

5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління за 2016 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 
2016 рік. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвер-

дження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваже-
ної особи на підписання Статуту товариства.

11. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради товариства.
13. Про припинення повноважень Голови правління Товариства.
14. Обрання Голови правління Товариства.
15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання Ревізора Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань , включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
: http://vistovytska-keramika.com.ua 

3 документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в 
день проведення зборів у місці їх проведення, а також від дати надіслан-
ня повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів у робочі дні з 14.00 по 17.00 за адресою: Львівська обл., 
Самбірський р-н, с.Вістовичі, вул. Берегова, 26, кабінет голови правління. 
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми — голова правління Тимкович Галина Миронівна .

Для реєстрації учасникам річних Загальних зборів Товариства необ-
хідно мати: акціонерам документ, що посвідчує особу; представникам 
акціонерів — довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодав-
ства України, та документ, що посвідчує особу. Довідки за  
тел.: ( (0236)45-505,45-506).

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Вістовицький завод будівельної та художньої кераміки  

ім. Ю.С.Завадського» (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 11043 9222
Основні засоби 5391 5631
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 992 1790
Сумарна дебіторська заборгованість 3128 1106
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 6
Нерозподілений прибуток -244 -186
Власний капітал 6536 6594
Статутний капітал 6780 6780
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4062 2628
Чистий прибуток (збиток) -58 47
Середньорічна кількість акцій (шт.) 67801 67801
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

121 111

Наглядова рада ПрАТ «Вістовицька кераміка» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕлЬНОї ТА 
ХУДОжНЬОї КЕРАмІКИ Ім. Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄмСТВО 17443» 
ПОВІДОмлЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ чЕРГОВИХ ЗАГАлЬНИХ ЗБОРІВ
ПАТ « НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ АТП 17443»

м. Н-Сіверський, вул. чкалова,9
Шановний акціонер ПАТ «Н-Сіверське АТП 17443 «

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ « Н-Сіверське АТП 17443» відбу-
дуться 20 квітня 2017 року о 11-00 за адресою: м.Н-Сіверський,  
вул.чкалова,9, адмінбудівля.

Реєстрація акціонерів та / або їх представників буде здійснюватись  
20 квітня 2017 року з 10,00 до 10,55 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що підтверджує особу /паспорт/, представникам акціонерів — документ,що 
підтверджує особу /паспорт/ та доручення оформлене відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 13 квітня 2016 року.

Порядок денний:
1. Звіт про результати фінансової-господарської діяльності за 2016 р. та 

основні напрямки діяльності на 2017р.
2. Звіт ревізора про результати перевірки фінансово-господарської ді-

яльності за 2016 рік.
Затвердження звіту та висновку.
3. Затвердження річної фінансової звітності та розподіл прибутку / по-

криття збитків/ за 2016 р. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства

« Новгород- Сіверське автотранспортне підприємство 17443 ». 
 Найменування показника /тис.грн/ Звітний на 

01.01.2017р.
Попередній на 
01.01.2016р.

 Усього активів  1381.6  1574.0
 Основні засоби  1318.9  1508.2
 Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
 Запаси  9.9  11,3
 Сумарна дебіторська заборгованіст  2.0  0,6
 Грошові кошти та їхеквіваленти  -  17.8
 Нерозподілений прибуток -1369,2 -1329.0
 Власний капітал  1541.4  1672.3
 Статутний капітал  454,5  454,5
 Довгострокові зобов»язання  -  -
 Поточні зобов»язання  394.4  408,6
 Чистий прибуток / збиток /  — 3,4  — 3.4
 Середньорічна к-сть акцій / шт /  1818040 1818040
 К-сть власних акцій випущених .протягом 
року/шт/

 -  -

 Загальна сума коштів,витрачен. на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

 Чисельність працівників на кінець періоду 
/ осіб /

 14  15

Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні та 
у робочий час з 14,00 в бухгалтерії.Посадова особа вадповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами — Душина Тетяна Василівна.

Директор ПАТ АТП 17443: м.В.Душин
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОКА-

ПІТАл», ідентифікаційний код — 31750520 (надалі — Товариство), міс-
цезнаходження якого: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 15/2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 03.03.2017 року, 
призначених на 21.04.2017 року о 10:00 годині за адресою: Україна,  
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, зал переговорів на 1 поверсі, з 
наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на 
голосування):

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

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

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

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

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

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

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

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

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 1 210 641 981 870

Основні засоби 2 171 1 348
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 333 925 220 434
Сумарна дебіторська заборгованість 758 593 657 386
Грошові кошти та їх еквіваленти 36 973 41 745
Нерозподілений прибуток 551 040 385 699
Власний капітал 551 880 386 539
Статутний капітал 300 300
Довгострокові зобов’язання 136 365 7 740
Поточні зобов’язання 513 053 578 849
Чистий прибуток (збиток) 165 341 144 185
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300 000 300 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 78 83

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації — о 
09:00 год.; закінчення реєстрації — о 09:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — 14.04.2017 року.

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

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за 
місцезнаходження Товариства: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Василь-
ківська, 15/2 кімната № 209 до дати скликання (проведення) річних зборів в 
робочі дні: понеділок — п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення 
річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. 
Велика Васильківська, 15/2, зал переговорів на 1 поверсі. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Гене-
ральний директор Пригара Ярослав Миколайович. Контактна особа — Гай-
дучик Олександр Данилович. Довідки за телефоном: (044) 206 88 91.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.mercedes-benz.ua. Підтверджую достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні.

Генеральний директор  Я.м. Пригара

ПАТ «НАУКОВО-ДОСлІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ 
ІНСТИТУТ «ПРОмПРИлАД» повідомляє!

чергові загальні збори акціонерів, відбудуться 28 квітня 2017 року 
о 10.00 год., за адресою місцезнаходження Товариства: 79012, м.львів, 
вул. Акад.А.Сахарова,42.

Проект порядку денного загальних зборів. 1.Про обрання лічильної ко-
місії. 2.Про обрання Голови та Секретаря зборів. 3.Звіт генерального директо-
ра про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 4.Звіт та 
висновки ревізійної комісії по результатам фінансово-господарської діяльність 
Товариства за 2016 рік та його затвердження. 5.Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства за 2016 рік. 6.Про план розподілу прибутку (покриття 
збитків) за 2016 рік. 7.Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у звітному 
періоді та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 8.Про обрання чле-
нів Наглядової ради Товариства. 9.Про обрання членів Ревізійної комісії Това-
риства. 10.Про зміну типу та найменування Товариства з Публічного акціонер-
ного товариства «Науково-дослідний і проектний інститут «Промприлад» на 
Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектний інститут 
«Промприлад» у відповідності до вимог законодавства. 11.Про внесення та 
затвердження змін до Статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції 
Статуту Товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства.

Початок зборів: о 10.00, 28 квітня 2017 року. Реєстрація учасників 
проводитиметься з 09.00 до 09.50 год. За місцем проведення зборів. Для 
реєстрації акціонери повинні мати паспорт, що посвідчує особу, представ-
никам акціонерів додатково — доручення оформлене відповідно до чинно-
го законодавства України.

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

З проектами рішень по питаннях порядку денного акціонери можуть озна-

йомитись на інтернет сторінці Товариства: матеріалами та документами щодо 
порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходжен-
ням товариства у робочий час, в робочі дні у каб.№333, Забалканський О.Ю. 

Довідки за телефоном (032) 297-15-10
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ Фінансово-господарської діяльності ПАТ НДПІ 

«Промприлад» (тис.грн.)
 Найменування показника Період

2016 
(звітний)

2015 
(попередній)

Усього активів 1864 1896
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1864 1896
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 1243 1331
Статутний капітал 588 588
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 654 579
Збиток -88 -88
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1756395 1756395
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Наглядова Рада Товариства
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕмОНТНО-БУДІВЕлЬНЕ УПРАВлІННЯ 

«ГАлИч» 
(Надалі — Товариство; місцезнаходження Товариства: Україна 

79007 м.львів, вул.Городоцька, буд.23) Повідомляє про загальні збори 
акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 15 год. 00 хв., місце куди 
мають прибути акціонери: 79007 м.львів, вул.Городоцька, буд.23, акто-
вий зал. Реєстрація акціонерів з 14 год. 30 хв. до 14 год. 55 хв. за місцем 
проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах — станом на 24 год. 13 квітня 2017 р. 

Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціо-
нерів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціо-
нерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів 
акціонерів Товариства. 4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності 
Товариства за 2016р. Перспективи розвитку на 2017р. 5. Затвердження зві-
ту та висновків Ревізора Товариства за 2016р. 6. Затвердження річного зві-
ту Товариства за 2016 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку 
(покриття збитків) Товариства за 2016р. 8. Про попереднє схвалення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості. 9. Затвердження значного 
правочину. 

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт або 
належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт 
останнього. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціо-
нери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням 
Товариства (Україна, 79007 м.Львів, вул.Городоцька, буд.23) у робочі дні з 

10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів — також у місці їх 
проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Голова Наглядової Ради Мокляк Ігор Степанович, контактний 
тел. +380972772462. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської ді-
яльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 3802,6 1412,7
Основні засоби 298,9 368,5
Довгострокові фінансові інвестиції ---- ----
Запаси 201 149,5
Сумарна дебіторська заборгованість 125,1 156,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 1261,8 691,1
Нерозподілений прибуток 1152,2 999,6
Власний капітал 194,6 194,6
Статутний капітал 11 11
Довгострокові зобов’язання ---- ----
Поточні зобов’язання 2455,7 218,6
Чистий прибуток (збиток) 347,2 799,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2200 2200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

17 19

Голова Наглядової Ради  мокляк Ігор Степанович

Шановні акціонери 
Публічного акціонерного товариства ПО ПУСКУ, НАЛАГОДЖЕННЮ, 

УДОСКОНАЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І 
МЕРЕЖ «ЛЬВІВОРГРЕС», (місцезнаходження Товариства: 79011, м. Львів, 
вул.Тютюнників, 55, код ЄДРПОУ 00128504, www.lvivorgres.com.ua).

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
21 квітня 2017 року (рішення Наглядової ради від 18 лютого 2017 року).

Порядок денний зборів:
1. Про обрання членів лічильної комісії. 
2. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 р. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р.
4. Розгляд звіту Генерального директора. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за березень-
грудень 2016р.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016р.

6. Про розподіл прибутків і збитків товариства за 2016 рік з урахуван-
ням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

7. Про визначення розміру дивідендів та порядку їх виплат.
8. Про зміну організаційно-правової форми ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС».

9. Про переобрання Ревізійної комісії.
10. Про переобрання Наглядової ради.
11. Про внесення змін в Статут.
12. Про затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції.
13. Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.

Місце проведення зборів — м.львів, вул.Тютюнників, 55, к.510 (ак-
това зала).

Реєстрація учасників чергових загальних зборів відбудеться 
21.04.2017 року з 9.00 год. до 09.45 год.(к.101).

Початок роботи зборів о 10.00 год.
Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку ден-

ного, проводиться за адресою підприємства (к.414). Проекти рішень до-
даються окремо. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з мате-
ріалами під час підготовки до загальних зборів: Мандич О.В. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь в зборах ПАТ«ЛЬВІВОРГРЕС» буде 
складений на 24.00 год. 17.04.2017 року.

Для реєстрації і участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі 
документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів — також до-
ручення на право управління акціями, оформлене згідно з чинним законо-
давством.

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

2016 р. 2015 р. 2014 р. 2013 р. 2012 р. 2011 р. 2010 р. 2009 р.
Усього активів 9 733 16 335 17 988 19 458 22 529 24 328 18 109 25 477
Основні засоби 1 297 1 807 2 636 3051 3 198 3 298 3 556 3 854
Довгострокові фінансові інвестиції - - - - - - - -
Запаси 630 337 227 193 2 236 100 160 139
Сумарна дебіторська заборгованість 5 237 8 264 8 863 12 012 9 209 10 470 8 860 11 518
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 122 633 492 1 278 3 058 2 428 3 131 4 844
Нерозподілений прибуток -6 667 -6 091 -3 619 -2 157 -1 151 -1 345 676 1 512
Власний капітал 265 -2 715 243 1 219 3 954 6 082 5 780 7 958
Статутний капітал 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545
Довгострокові зобов’язання 46 157 - - - - - -
Поточні зобов’язання 9 422 18 893 18 227 18 231 18 563 14 642 11 846 16 615
Чистий прибуток (збиток) 265 -2 472 -3 619 -2 157 -1 151 -1 345 676 1 512
Середньорічна кількість акцій (шт.) 657 909 657 909 657 909 657 909 657 909 657 909 657 909 657 909
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - - - - - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- - - - - - - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 174 235 230 245 345 388 388 379

Наглядова рада Товариства

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ПУСКУ, НАлАГОДжЕННЮ, УДОСКОНАлЕННЮ ТЕХНОлОГІї ТА ЕКСПлУАТАЦІї 

ЕлЕКТРОСТАНЦІЙ І мЕРЕж «лЬВІВОРГРЕС»
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Шановні акціонери
ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«САН ІНБЕВ УКРАїНА» !
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «САН ІнБев 

Україна» (код за ЄДРПОУ 30965655, місцезнаходження 03680, м. Київ, 
вул. Фізкультури, 30-В, далі — Товариство) повідомляє, що річні загальні 
збори акціонерів мають відбутися 20 квітня 2017 року о 10.00 за адре-
сою: 01001, місто Київ, вул. Хрещатик, 1/2, Готель «Дніпро», 
конференц-зал «Візантія».

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних 
загальних зборах.

3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту в.о. Генерального 

Директора про діяльність Товариства у 2016 році та основні напрями ді-
яльності у 2017 році.

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

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товари-
ства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2016 року.

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

8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товари-
ства.

9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
11. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
12. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товари-

ства.
13. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редак-

ції внутрішніх положень Товариства.
14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління То-

вариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://www.
suninbev.com.ua/shareholders.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
складається станом на 24 годину 13.04.2017 року.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства 
відбудеться 20 квітня 2017 року з 9.00 до 09.50 за місцем проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів (їх 
представників), які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціо-
нерів Товариства, здійснюватиметься на підставі переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, та документів, які ідентифіку-
ють особу акціонера (його представника), а у разі участі представника 
акціонера — також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВІННИччИНА-АВТО», ідентифікаційний код — 03112811 (нада-
лі — Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 21011, м. Вінниця,  
вул. Ватутіна, 172 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акці-
онерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 
04.03.2017 року, призначених на 21.04.2017 року о 10:00 годині за адре-
сою: Україна, 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172, 2-й поверх, каб. 
№б/н (навчальний клас), з наступним проектом порядку денного (пере-
ліком питань, що виносяться на голосування):

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

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

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

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

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

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

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

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

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладен-
ня його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 20 185 21 327
Основні засоби 14 711 15 153

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3 871 3 731
Сумарна дебіторська заборгованість 481 280
Грошові кошти та їх еквіваленти 942 2 078
Нерозподілений прибуток 7 425 8 144
Власний капітал 11 463 12 182
Статутний капітал 3 817 3 817
Довгострокові зобов’язання 3 304 5 907
Поточні зобов’язання 5 256 3 034
Чистий прибуток (збиток) (719) (849)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 381 678 381 678
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 60 67

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації — о 
9:00 год.; закінчення реєстрації — о 9:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — 14.04.2017 року.

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

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 21011, м. Вінниця, вул. Ватуті-
на, 172, 2-й поверх, кімната №б/н, юридичний відділ до дати скликання 
(проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 10:00 до 
17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 
Україна, 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172, 2-й поверх, кабінет №б/н 
(навчальний клас). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — Генеральний директор Багрій Володи-
мир Васильович. Контактна особа — Степанова Світлана Станіславівна. 
Довідки за телефоном: (0432) 27-29-00.

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Багрій Володимир Васильович

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САН ІНБЕВ УКРАїНА»
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Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Това-
риства, здійснюється за місцезнаходженням Товариства: 03680, м. Київ, 
вул. Фізкультури, 30-В, 4-ий поверх, а в день проведення річних загальних 
зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — В.о. Ге-
нерального директора Товариства Хренов Д.Ю. Тел. +380 44 201 40 88.

Наглядова рада

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

Найменування показника період
Звітний 
(2016)

Попередній 
(2015)

Усього активів 2 747 888 2 604 391
Основні засоби 1 616 475 1 488 889
Довгострокові фінансові інвестиції 32 32

Запаси 192 929 200 547
Сумарна дебіторська заборгованість 113 547 49 122
Грошові кошти та їх еквіваленти 123 090 65 220
Нерозподілений прибуток 322 739 445 789
Власний капітал 570 843 693 893
Статутний капітал 95 107 95 107
Довгострокові зобов’язання 8 149 8 679
Поточні зобов’язання 2 168 896 1 901 819
Чистий прибуток (збиток) - 123 050 - 270 473
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9 510 655 300 9 510 655 300
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

1945 1998

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АТП АТлАНТ», 

ідентифікаційний код 01004557 (надалі — Товариство), місцезнахо-
дження якого: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А пові-
домляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 
рішенням Наглядової Ради Товариства від 03.03.2017 року, призначених на 
20.04.2017 року о 15:00 годині за адресою: Україна, 03026, м. Київ,  
вул. Пирогівський шлях, 167-А, кімната №19 з наступним проектом по-
рядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

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

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

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

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

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

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

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

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладен-
ня його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 87 116 81 090
Основні засоби 54 883 50 428

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7 062 11 522
Сумарна дебіторська заборгованість 12 524 7 037
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 067 4 560
Нерозподілений прибуток (2 578) (16 559)
Власний капітал 71 645 57 665
Статутний капітал 70 930 70 930
Довгострокові зобов’язання 1 975 5 036
Поточні зобов’язання 12 783 17 778
Чистий прибуток (збиток) 13 152 6 660
Середньорічна кількість акцій (шт.) 283 718 500 283 718 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

190 209

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації — о 
14.00 год.; закінчення реєстрації — о 14.45 год.

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

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

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 
за місцезнаходження Товариства: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогів-
ський шлях, 167-А кімната №19, до дати скликання (проведення) річних 
зборів в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 03026, м. 
Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор 
Тітяноха Сергій Васильович. Контактна особа — Розовенко Віталій Вікто-
рович. Довідки за телефоном: (044) 503-69-31.

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Тітяноха С.В.

Публічне акціонерне товариство «Україна», (надалі — Товари-
ство), код за ЄДРПОУ–00307230, місцезнаходження — 10020, м. Жито-
мир, проспект Миру, 16, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
відбудуться 20 квітня 2017 року о 12:30 год. за адресою: 10020, 
м.  житомир, проспект миру, 16, зал засідань №1.

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

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Голови, Секретаря та ведучого загальних зборів акціонерів. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
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 рішен-

ня за наслідками розгляду звіту. 

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНА»
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7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту. 

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами 

Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності 

рішення про зміну типу Товариства.
12. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набран-

ня чинності рішення про зміну найменування Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його під-
писання та здійснення його державної реєстрації.. Визначення дати 
набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

14. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення 
дати набрання чинності рішення про внесення змін до внутрішніх по-
ложень Товариства.

15. Припинення повноважень та відкликання Голови та членів На-
глядової ради Товариства.

16. Обрання Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На-

глядової Ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з ними.

18. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Това-
риства.

19. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
20. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товари-

ством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціо-
нерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників 20 квітня 2017 року з 12:00 год. до 12:25 год. за 
місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів 
необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт і до-
віреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 13 квітня 2017р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповно-
важені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 
10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, кабінет юриста, в робочі дні (по-
неділок — п’ятниця) з 8.30 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00), а в день 
проведення загальних зборів — за місцем їх проведення за адресою: 
10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал засідань №1. 

Посадові особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — голова наглядової ради Самохвалов Сергій Іванович, 
юрисконсульт Дячук Олена Володимирівна.

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 70994 98565
Основні засоби 23249 26416
Довгострокові фінансові інвестиції 150 150
Запаси 29255 47557
Сумарна дебіторська заборгованість 15489 24031
Грошові кошти та їх еквіваленти 2355 159
Нерозподілений прибуток -14324 -3862
Власний капітал 20899 31361
Статутний капітал 2171 2171
Довгострокові зобов’язання 39936 26059
Поточні зобов’язання 10179 40842
Чистий прибуток (збиток) -10477 -7898
Середньорічна кількість акцій (шт.) 217093 217093
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 334 474

Приватне акціонерне товариство «Овручанка»(надалі за текстом-
товариство), Код за ЄДРПОУ:02969691;місцезнаходження:Житомирсь
ка обл., м. Овруч, вул. Кiрова , буд.8, повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом- загальні збори), 
які відбудуться 25 квітня 2017 р. за адресою: Житомирська обл.,  
м. Овруч, вул. Кiрова , буд.8 (в кабінеті №1 генерального директора 
товариства). Початок загальних зборів о 10 год 00 хв. Реєстрація учас-
ників зборів буде проводитись 25 квітня 2017 р. за місцем проведення 
загальних зборів. Час початку реєстрації акціонерів 09 год. 00 хв. Час 
закінчення реєстрації акціонерів 09 год.45 хв. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 
19 квітня 2017 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.2.Обрання робочих 
органів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 
зборів.3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради, звіту виконавчого органу , звіту Ревізора за 2016 р. Затверджен-
ня висновків ревізора за 2016 р.4.Затвердження річного звіту та ба-
лансу Товариства за 2016 р.5.Розподіл прибутку і збитків за підсумка-
ми діяльності Товариства у 2016 р.6.Припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради товариства.7.Обрання членів наглядової 
ради товариства.8.Затвердження умов цивільно–правових договорів, 
що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання вищевказаних договорів.9.Припинення повнова-
жень ревізора товариства.10.Обрання ревізора товариства.11.Вне-
сення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової 
редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для 
підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації 
нової редакції Статуту товариства.12.Прийняття рішення про приве-
дення внутрішніх положень товариства у відповідність до нової редак-
ції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» 
шляхом затвердження положень в новій редакції. 

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати доку-

мент, що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково-
довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, 
в робочі дні та робочий час: з понеділка по п»ятницю з 09-00 год. по 
17-00 год. в кабінеті №1 генерального директора товариства, а в день 
проведення загальних зборів — за місцем їх проведення. Особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –гене-
ральний директор Левківська Г.І.. телефон для довідок: (04148) 4-27-04. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.ovruchanka.ho.ua 

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

Найменування показника(тис.грн) Період:
Звітний
2016 р

Попере-
дній 2015 

р
Усього активів 986,7 836,5
Основні засоби (залишкова вартість) 517,0 264,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 215,6 104,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 254,1 466,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 177,5 212,6
Власний капітал 715,6 715,6
Статутний капітал 0,7 0,7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 93,5 120,9
Чистий прибуток (збиток) 177,5 212,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2504 2504
Кількість власних акцій,викупленихпротягом 
періоду шт 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 27

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВРУчАНКА»
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До уваги акціонерів
ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД» 
(код ЄДРПОУ 00206539), місцезнаходження товариства: 

вул. Заводська, 3, місто Южне, Одеська область, 65481, Україна!
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів 

публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» 
(далі — річні загальні збори)!

місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 
вул. Заводська, 3, місто Южне, Одеська область, у приміщенні конференц-
зали заводу (2-й поверх). Дата та час початку і закінчення реєстрації акці-
онерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 
25 квітня 2017 року, з 8-30 години до 9-50 години. Дата та час відкриття (про-
ведення) річних загальних зборів: 25 квітня 2017 року о 10 годині 00 хви-
лин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних 
загальних зборах, встановлена 19 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів 
Товариства. 3. Звіт Правління Товариства 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 прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Ревізійної 
комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 
його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2016 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7. Визначен-
ня основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 8. Встановлення 
чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки. 9. Затвердження по-
рядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Това-
риства у 2016 році. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень 
Голови та членів Наглядової ради. 11. Обрання членів Наглядової ради.  
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 13. При-
йняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної 
комісії. 14. Обрання членів Ревізійної комісії. 15. Прийняття рішення про по-
переднє 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: http://opz.
odessa.net. 

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах, 
оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридич-
них та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних загальних зборів, акціонери публічного акціонерного това-
риства «Одеський припортовий завод» можуть ознайомитися з дати наді-
слання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних за-
гальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 09:00 до 15:00 год. 
(обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.), за адресою: вул. Завод-
ська, 3, місто Южне, Одеська область у кабінеті з роботи з акціонерами 
(кімн. 214, Відділ кадрів), а в день проведення річних загальних зборів — 
також у місці їх проведення з 8-30 години до 9-50 годин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є корпора-
тивний секретар Товариства.

Телефон для довідок: (048) 759-31-29.
Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ОПЗ»

(тис грн)
Найменування показника Період

звітний 
2016 рік

попередній 
2015 рік 

Усього активів 3 562 605 3 334 328
Основні засоби 1 027 307 1 114 132
Довгострокові фінансові інвестиції 366 250 371 046
Запаси 471 770 657 580
Сумарна дебіторська заборгованість 328 864 346 834
Грошові кошти та їх еквіваленти 353 296 56 329
Нерозподілений прибуток -7 570 441 -1 704 461
Власний капітал -5 604 887 256 176
Статутний капітал 798 544 798 544
Довгострокові зобов'язання 698 377 2 126 382
Поточні зобов'язання 8 469 115 951 770
Чистий прибуток (збиток) -2 981 470 218 514
Середньорічна кількість акцій (шт.) 798 544 000 798 544 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)* 3 698 3 741

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ДОСлІДНИЙ ІНСТИТУТ З 

ТЕХНОлОГІї І мЕХАНІЗАЦІї мОНТАжНИХ 
РОБІТ «НДІмЕХмОНТАж» 

(надалі — Товариство, код за ЄДРПОУ-01411515, місцезнахо-
дження — 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118) повідомляє, що 
річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о 
9:45 год. за адресою: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, 
актова зала №1.

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

ства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това-

риства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту. 
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту. 
7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту. 
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Відкликання Ревізора Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.

Реєстрація учасників відбуватиметься 20 квітня 2017 року з 9:00 
год. до 9:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасни-
кам загальних зборів необхідно мати: акціонерам — паспорт, пред-
ставникам — паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформ-
лену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 13 квітня 2017 року

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та упо-
вноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Това-
риства: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, актова зала №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 прове-
дення за адресою: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, актова 
зала №1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://ndimechmontazh.informs.net.ua. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — Генеральний директор Нагорний В.В., тел. 257-03-04.

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

Найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 924 868
Основні засоби 43 62
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 45 29
Сумарна дебіторська заборгованість 472 368
Грошові кошти та їх еквіваленти 118 49
Нерозподілений прибуток 516 473
Власний капітал 872 829
Статутний капітал 54 54
Довгострокові забов’язання - -
Поточні забов’язання 52 39
Чистий прибуток 43 10
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1070 1070
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій за період

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 8 8

Наглядова рада
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
Чергові загальні збори акціонерів ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «чОРТКІВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИ-
РОБНИчЕ ПІДПРИЄмСТВО «АГРОПРОмТЕХНІКА», 
код ЄДРПОУ 04541901, місцезнаходження: Україна, 48500, Тернопіль-
ська  обл., Чортківський район, м.Чортків, вул.Князя Володимира Великого, 
буд.31 (далі- Товариство), відбудуться 24.04.2017р. о 10:00 за адресою: 
48500, Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. Князя 
Володимира Великого, 31, зал їдальні . Реєстрація акціонерів буде прово-
дитись 24.04.2017р. за місцем проведення зборів з 09:00 до 09:45. Для 
реєстрації аціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для представників 
акціонерів — додатково довіреність на право участі у зборах, складену 
відповідно до вимог законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 год. 18.04.2017р.

ПЕРЕлІК ПИТАНЬ,  
ВКлЮчЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря зборів, 
затвердження регламенту зборів. 3. Затвердження порядку та способу за-
свідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акці-
онерів. 4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Голови правління. 5. Звіт Наглядової ради Товариства про ді-
яльність у 2016р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На-
глядової ради. 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р.та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 7. Затвердження 
річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Затвердження розподілу прибутку 
(покриття збитків) Товариства за 2016 рік. 9. Прийняття рішення про зміну 
типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товари-
ства. 10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
його у новій редакції. 11. Про припинення дії чинної редакції Положень 
Публічного акціонерного товариства «Чортківське районне виробниче під-
приємство «Агропромтехніка». 12. Про затвердження Положень: «Про за-
гальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», 
«Про ревізійну комісію» Приватного акціонерного товариства «Чортків-
ське районне виробниче підприємство «Агропромтехніка». 13. Прийняття 
рішення про припинення повноважень чинного складу Правління, Нагля-
дової ради та Ревізійної комісії Товариства. 14. Обрання членів Наглядо-
вої ради Товариства. 15. Обрання Директора Товариства. 16. Обрання 
Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 17. Затвердження умов 
цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Директо-
ром, членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з Директором, членами Наглядо-
вої ради та Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними 
з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. 
до 17.00 год, за місцезнаходженням Товариства, кабінет № 1, а в день 
проведення зборів — за місцем їх проведення. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова 
правління Дубик Галина Йосипівна. Інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до порядку денного цих загальних зборів То-
вариства, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.agroteh.
ter.net.ua. Довідки за телефоном: ( 03552)33335

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ«чортківське районне 

виробниче підприємство «Агропромтехніка» (тис..грн)
Найменування показника період

2016 рік 2015 рік
Усього активів 695 540
Основні засоби 690 485
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 3
Сумарна дебіторська заборгованість 0 44
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 8
Нерозподілений прибуток -410 -450
Власний капітал 502 462
Статутний капітал 398 398
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 193 78
Чистий прибуток (збиток) 40 11
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1592456 1592456
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) 

5 8

Наглядова рада Товариства.

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРНЯ-
ХІВСЬКИЙ ЗАВОД «АВАНГАРД» (надалі за текстом товари-
ство): код за ЄДРПОУ 02969662, місцезнаходження товариства — Жито-
мирська обл.,смт.Черняхів,вул. Індустріальна 24-В повідомляє, що чергові 
загальні збори акціонерів товариства ( надалі за текстом- загальні збори), 
відбудуться 28 квітня 2017 року за адресою: житомирська обл., 
смт. черняхів, вул. Індустріальна 24-В (в кабінеті №1 голови правлін-
ня товариства). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація 
учасників загальних зборів буде проводитись 28 квітня 2017 року за міс-
цем проведення загальних зборів . Час початку реєстрації акціонерів 
09 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 09 год.50 хв. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 
24 годину 24 квітня 2017 р.

Перелік питань, 
 включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1.Обрання голови та членів лічильної комісії.2.Обрання головуючого 
та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку про-
ведення загальних зборів.3.Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради товариства за 2015-2016 рр.4.Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту правління товариства за 2015-2016 рр.  
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії това-
риства за 2015 -2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії това-
риства за 2015-2016 рр.6.Затвердження річного звіту Товариства за 
2015  -2016 рр. 7.Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності То-
вариства у 2015-2016 рр.8. Прийняття рішення про зміну типу та наймену-
вання товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акці-
онерне товариство.9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, 
затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповнова-
женої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення держав-
ної реєстрації нової редакції Статуту товариства. 10.Прийняття рішення 
про приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до нової 
редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товари-
ства» шляхом затвердження положень в новій редакції. 11. Прийняття рі-
шення про ліквідацію правління товариства. 12. Прийняття рішення про 
утворення нового виконавчого органу.13.Припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради товариства. 14.Затвердження кількісного скла-
ду наглядової ради товариства. 15.Обрання членів наглядової ради 
товариства.16.Затвердження умов цивільно–правових договорів, що 
укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання вищевказаних договорів. 17.Припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії товариства.18.Обрання членів ревізійної комі-
сії товариства.

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, 
що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково-довіреність, 
оформлену згідно з вимогами законодавства.Акціонери можуть ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку ден-
ного загальних зборів, на підставі поданого запиту, в робочі дні та робочий 
час: з понеділка по п»ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. в кабінеті №1 голо-
ви правління товариства, а в день проведення загальних зборів — за міс-
цем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами –голова правління Лісовський В.Ф. телефон для 
довідок (04134)4-82-61. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: www.ztavangard.inf.ua

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

 Найменування показника Період:
Звітний 
2016р

Попере-
дній 

2015 р

Попере-
дній 
2014 

Усього активів 1689 1689 1689
Основні засоби 1608 1608 1608
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Виробничі запаси 18 18 18
Сумарна дебіторська заборгованість 63 63 63
Грошові кошти та їх еквіваленти - - -
Нерозділений прибуток ( непокритий 
збиток)

-796 -796 -796

Власний капітал 1616 1616 1616
Статутний капітал 2412 2412 2412
Довгострокові зобов’язання - - -
Поточні зобов’язання 73 73 73
Чистий прибуток ( збиток) - - -
Середньорічна кількість акцій, шт. 9648067 9648067 9648067
Кількість власних акцій , викуплених 
протягом періоду , шт.

- - -

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

- - -

Чисельність працівників на кінець періоду, 
осіб

1 1 1
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ КОТЕлЬНО-

мЕХАНІчНИЙ ЗАВОД»,
код ЄДРПОУ 01412472 

місцезнаходження: 93400, луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. 
Пивоварова, 1-Е

(далі-Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2017 року за адресою: луган-
ська обл., м Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 1-Е (приміщення за-
водоуправління, 1 поверх). 

Початок зборів о 14 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для 
участі у зборах здійснюватиметься у день та за місцем проведення зборів 
з 13 години 00 хвилин до 13 години 50 хвилин. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на  
24 годину 19 квітня 2017 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 

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

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

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з до-

датковою відповідальністю.
9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
10. Обрання голови комісії з припинення.
11. Затвердження плану перетворення.
12. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі 

Товариства на частки у статутному капіталі товариства з додатковою від-
повідальністю.

13. Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акці-
онерів.

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

Найменування показника період
попередній звітний

Усього активів 2524 1955
Основні засоби 835 653
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1237 965
Сумарна дебіторська заборгованість 263 111
Грошові кошти та їх еквіваленти 117 152
Нерозподілений прибуток (621) (762)
Власний капітал 1876 1735
Статутний капітал 2249 2249
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 648 220
Чистий прибуток (збиток) (380) (124)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 172998 172998
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

44 32

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відпові-
дальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожного 
робочого дня з 10-00 по 16-00 (перерва з 13-00 по 14-00) за адресою: Лу-
ганська обл., м Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 1-Е (приміщення заво-
доуправління, 1 поверх), а в день проведення загальних зборів — також у 
місті їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами — директор Гапон Микола Олексійович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://
atzvit.com.ua/01412472.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу та 
доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. До-
відки за телефоном: (06452) 41487.

Наглядова рада Товариства. 

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОЮТИЦЬКИЙ ЦЕГЕлЬНИЙ ЗАВОД»

(надалі Товариство, код за ЄДРПОУ — 20804083, місцезнаходження: 
81453, Україна, Львівська обл., Самбірський р-н, с.Воютичі, вул. Шкільна, 11)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Воютицький цегельний завод», які від-
будуться 28 квітня 2017 року о 16-00 год. за адресою: львівська обл., 
Самбірський р-н, с.Воютичі, вул. Шкільна, 11, актовий зал.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вою-
тицький цегельний завод» буде здійснюватися Реєстраційною комісією 
28 квітня 2017 року з 15-00 години до 15 год.50 хв. за місцем проведення 
загальних зборів Товариства: Львівська обл., Самбірський р-н, с.Воютичі, 
вул. Шкільна, 11.

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

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про затвер-

дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
річних загальних зборах.

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

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2016 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 
2016 рік. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвер-

дження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої 
особи на підписання Статуту товариства.

11. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради товариства.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання Ревізора Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань , включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
vcz.emiti.net

3 документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в день 
проведення зборів у місці їх проведення, а також від дати надіслання по-
відомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів у робочі дні з 14.00 по 17.00 за адресою: Львівська обл., Сам-
бірський р-н, с.Воютичі, вул. Шкільна, 11, кабінет Генерального директора. 
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Генеральний директор Лешега Ярослав Ярославович.

Для реєстрації учасникам загальних зборів Товариства необхідно 
мати: акціонерам документ, що посвідчує особу; представникам акціоне-
рів — довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства Украї-
ни, та документ, що посвідчує особу. Довідки за тел.: (03236)41-325.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 9766,3 9832,8
Основні засоби 7983,9 7983,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 51,6 124,9
Сумарна дебіторська заборгованість 75,1 26,1
Грошові кошти та їх еквіваленти - 0,7
Нерозподілений прибуток 548,9 555,0
Власний капітал 5791,9 5798,0
Статутний капітал 320,0 320,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3974,4 4034,8
Чистий прибуток (збиток) -6,1 34,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3200 3200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

12 12

Наглядова рада ПрАТ «Воютицький цегельний завод»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВЕ жИТТЯ» 
(код ЄДРПОУ 13998980)

Місцезнахоження: 42056, Сумська обл., Роменський район,  
с. Бацмани, вул. Київська, 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВЕ ЖИТТЯ» (далі — 
Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів Това-
риства, які відбудуться 27 квітня 2017 року об 11:00 годині за адре-
сою: Сумська обл., Роменський район, с. Бацмани, вул. Київська, 
буд. 1 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:00 години до 10:30 го-
дини. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Осо-
бам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі доку-
мент, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно 
до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства — 21 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2016 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-
риства за 2016 р.

8. Про списання основних засобів.
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 

затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
10. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 

черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в но-
вій редакції.

11. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів 

(угод, контрактів).

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

Період 
звітний попередній

Усього активів 29 228 28 206
Основні засоби 21 139 22 014
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 173 685
Сумарна дебіторська заборгованість 6 882 5 442
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 65
Нерозподілений прибуток 26 177 25 458
Власний капітал 28 177 27 458
Статутний капітал 2 000 2 000
Довгострокові зобов’язання 0
Поточні зобов’язання 1 051 748
Чистий прибуток (збиток) 719 43
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40 000 40 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 6

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезаз-
начених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за 
місцезнаходженням ПрАТ «Нове Життя» у робочі дні з 10:00 години до 
13:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціоне-
рів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів — дирек-
тор Ткаченко Борис Валерійович. За детальною інформацією звертати-
ся за тел. (05448) 9-89-05.

Наглядова Рада ПрАТ «Нове життя»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНА-РАЙЗ»

(код ЄДРПОУ 03779805)
Місцезнахоження: 42063, Сумська обл., Роменський район, с. Коржі, 

вул. Центральна, 1
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА-РАЙЗ» (далі — То-

вариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів Товари-
ства, які відбудуться 27 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 
Сумська обл., Роменський район, с. Коржі, вул. Центральна, буд. 1 у 
кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:00 години до 10:30 годи-
ни. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства — 21 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2016 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2016 р.

8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 
Товариства.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

13. Про списання основних засобів.
14. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

(тис. грн.)
Період 

звітний попередній
Усього активів 73 366 75 764
Основні засоби 52 585 57 114
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8 051 5 617
Сумарна дебіторська заборгованість 11 504 11 762
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 51
Нерозподілений прибуток 71 105 70 882
Власний капітал 72 304 72 081
Статутний капітал 1 199 1 199
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1 062 3 683
Чистий прибуток (збиток) 223 -44
Середньорічна кількість акцій (шт.) 59 942 59 942
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися 
з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених 
показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнахо-
дженням ПАТ «Україна-Райз» у робочі дні з 10:00 години до 13:00 години у 
кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами 
по підготовці до загальних зборів акціонерів — директор Ганзін Василь Іва-
нович. За детальною інформацією звертатися за тел. (05448) 9-85-32.

Наглядова Рада ПАТ «Україна-Райз»
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІжИНСЬКИЙ м’ЯСОКОмБІНАТ» 

(код ЄДРПОУ 00444375)
Місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25

Публічне акціонерне товариство «Ніжинський м’ясокомбінат» (далі — 
Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів Товари-
ства, які відбудуться 18 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: чер-
нігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, буд. 25 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:45 години до 11:45 годи-
ни. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства — 12 квітня 2017 року.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 

2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 

Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту Товариства, викладеного в новій 
редакції, та вчинення необхідних дій, пов’язаних із державною реєстраці-
єю змін до Статуту Товариства.

13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган та затвердження Положень, викладених в новій редакції.

14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління Товариства та затвердження принципів (кодексу) корпоративного 
управління, викладених в новій редакції.

15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

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

Період 
звітний попередній

Усього активів 49473 57802
Основні засоби 26425 26523
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 70 13
Сумарна дебіторська заборгованість 22970 31249
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 17
Нерозподілений прибуток 4329 5043
Власний капітал 35016 35730
Статутний капітал 30687 30687
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 14457 22072
Чистий прибуток (збиток) -714 -854
Середньорічна кількість акцій (шт.) 122 749 760 122 749 760
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
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://meat-nizhyn.com.ua/

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених по-
казників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходжен-
ням ПАТ «Ніжинський м’ясокомбінат» у робочі дні з 10:00 години до 13:00 го-
дини у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з 
документами по підготовці до загальних зборів — директор Журко Неля Ми-
колаївна. За детальною інформацією звертатися за тел. (04631) 2-22-06.

Наглядова Рада ПАТ «Ніжинський м’ясокомбінат»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИчО-ХІмІчНЕ ПІДПРИЄмСТВО 

«ПОлІмІНЕРАл» (код ЄДРПОУ 05762281)
Місцезнахоження: 82172, Львівська обл., м. Стебник, вул. Дрогобиць-

ка, буд. 127
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-

ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ» (далі — Товариство) повідо-
мляє про скликання чергових загальних зборів акціонерного товариства, 
які відбудуться 27 квітня 2017 року о 10:00 годині за адресою: львівська 
область, місто Стебник, вулиця Дрогобицька, будинок 127 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:30 години до 09:45 годи-
ни. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства — 21 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 

2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 

Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

(тис. грн.)
Період 

звітний попередній
Усього активів 149 637 145 531
Основні засоби 38 358 38 655
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 23 915 24 406
Сумарна дебіторська заборгованість 22 592 23 079
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 18
Нерозподілений прибуток -29 212 -8 831
Власний капітал 30 435 50 816
Статутний капітал 59 647 59 647
Довгострокові зобов’язання 9 575 7 247
Поточні зобов’язання 109 627 87 468
Чистий прибуток (збиток) -20 381 -10 648
Середньорічна кількість акцій (шт.) 238 588 000 238 588 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

123 137

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначе-
них показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцез-
находженням ПАТ «СГХП «ПОЛІМІНЕРАЛ» у робочі дні з 10:00 години до 
13:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів 
з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів — генераль-
ний директор Оринчак Сергій Іванович. За детальною інформацією звер-
татися за тел. (03244) 4-00-07.

Наглядова Рада ПАТ «СГХП «Полімінерал»
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПИРЯТИНСЬКИЙ м’ЯСОКОмБІНАТ» 

(код ЄДРПОУ 05421137)
Місцезнахоження: 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Піонер-

ська, 64
Публічне акціонерне товариство «Пирятинський м’ясокомбінат» 

(далі — Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів 
акціонерного товариства, які відбудуться 20 квітня 2017 року об 11:00 
годині за адресою: Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Піонерська, 
буд. 64 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:45 години до 10:45 годи-
ни. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства — 14 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2016 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2016 р.

8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 
Товариства.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

13. Про списання основних засобів.
14. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

тис. грн.
Період 

звітний попередній
Усього активів 27822 27703
Основні засоби 17038 17241
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 439 16
Сумарна дебіторська заборгованість 10188 10353
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 18
Нерозподілений прибуток 4604 4975
Власний капітал 6180 6551
Статутний капітал 1576 1576
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 21642 21152
Чистий прибуток (збиток) -371 -1096
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6302351 6302351
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 12

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначе-
них показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцез-
находженням ПАТ «Пирятинський м’ясокомбінат» у робочі дні з 10:00 
години до 13:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення 
акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів — 
головний бухгалтер Неприкова Олена Володимирівна. За детальною ін-
формацією звертатися за тел. (05358) 3-12-95.

Наглядова Рада ПАТ «Пирятинський м’ясокомбінат»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИТм» 
(код ЄДРПОУ 05507152)

Місцезнаходження: 14021, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Старобі-
лоуська, 71

Публічне акціонерне товариство «Ритм» (далі — Товариство) повідо-
мляє про скликання чергових загальних зборів акціонерного товариства, 
які відбудуться 19 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: черні-
гівська обл., м. чернігів, вул. Старобілоуська, буд.71 у кім.№1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:45 години до 10:45 годи-
ни. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства — 13 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 

2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 

Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту Товариства, викладеного в новій 
редакції.

13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган та затвердження Положень, викладених в новій редакції.

14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління Товариства та затвердження принципів (кодексу) корпоративного 
управління, викладених в новій редакції.

15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

(тис. грн.)
 Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 487 685 1 052 334
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - 566 233
Запаси 705 473
Сумарна дебіторська заборгованість 471 109 485 599
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 20
Нерозподілений прибуток -25 124 -29 204
Власний капітал 28 719 24 639
Статутний капітал 35 278 35 278
Довгострокові зобов’язання 133 147 293 139
Поточні зобов’язання 325 819 734 556
Чистий прибуток (збиток) 4 080 -10 650
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70 555 075 70 555 075
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися 
з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених 
показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнахо-
дженням ПАТ «Ритм» у робочі дні з 10:00 години до 13:00 години у кім. № 
1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по під-
готовці до загальних зборів акціонерів — директор Шмана Сергій Васильо-
вич. За детальною інформацією звертатися за тел. (0462) 646-001.

Наглядова Рада ПАТ «Ритм»
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«лЕБІДЬ» 

(код ЄДРПОУ 14021460)
Місцезнахоження: 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХ-

ВИЦЬКА, буд. 29.
Публічне акціонерне товариство «Лебідь» (далі — Товариство) повідо-

мляє про скликання чергових загальних зборів акціонерного товариства, 
які відбудуться 19 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: 37300, 
Полтавська обл., місто Гадяч, ВУлИЦЯ лОХВИЦЬКА, будинок 29 у 
кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:45 години до 11:45 годи-
ни. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства — 13 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3.Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів акці-

онерного товариства.
4.Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2016 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5.Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6.Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 

2016 р.
7.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за 2016 р.
8.Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 

Товариства.
9.Обрання членів наглядової ради Товариства.
10.Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

13. Про підтвердження рішень органів управління товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

(тис. грн.)
Період 

звітний попередній
Усього активів 742 795 645 510
Основні засоби 17 884 21 636
Довгострокові фінансові інвестиції 368 201 368 201
Запаси 22 853 10 911
Сумарна дебіторська заборгованість 292 491 226 993
Грошові кошти та їх еквіваленти 264 166
Нерозподілений прибуток 162 552 143 283
Власний капітал 181 917 162 648
Статутний капітал 15 390 15 390
Довгострокові зобов’язання - 80 000
Поточні зобов’язання 560 878 402 862
Чистий прибуток (збиток) 19 269 41 461
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 026 000 1 026 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 57 55

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначе-
них показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцез-
находженням ПАТ «Лебідь» у робочі дні з 10:00 години до 13:00 години у 
кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами 
по підготовці до загальних зборів акціонерів — директор Сахно Володи-
мир Вікторович. За детальною інформацією звертатися за тел. 
(05445) 3-32-43.

Наглядова Рада ПАТ «лебідь» 

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІК» 
(код ЄДРПОУ 05467033)

Місцезнаходження: Одеська обл., Комінтернівський р-н., смт. Нові Бі-
ляри, Одесько-Миколаївське шосе, 34

Публічне акціонерне товариство «ПІК», (надалі Товариство), повідо-
мляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 27 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: Одесь-
ка обл., Комінтернівський р-н., смт. Нові Біляри, Одесько-
миколаївське шосе, 34, у приміщенні адміністративного будинку То-
вариства, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акці-
онерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які пред-
ставляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відпо-
відно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 21 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2016 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2016 р.

8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 
Товариства.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черго-
вими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову 
раду, виконавчий орган.

14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління товариства.

15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

(тис. грн.)
Період 

звітний попередній
Усього активів 1 067 280 1 067 448
Основні засоби 1 063 599 1 063 611
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 782 890
Сумарна дебіторська заборгованість 1 893 1 959
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 3
Нерозподілений прибуток 1 034 234 1 035 666
Власний капітал 1 034 241 1 035 673
Статутний капітал 7 7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 33 039 31 775
Чистий прибуток (збиток) -1 432 -5 939
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 044 7 044
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 18

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначе-
них показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцез-
находженням ПАТ «ПІК», у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. 
№1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по 
підготовці до загальних зборів акціонерів — Директор Олексюк А.І. За де-
тальною інформацією звертатися за тел.: (050)4902432.

Директор ПАТ «ПІК»  Олексюк А.І.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОКТЯБРЬ»

(код ЄДРПОУ 00414552)
Місцезнаходження: Донецька обл., Великоновосілківський р-н., 

с-ще. Благодатне, вул. Мічуріна, 1
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКТЯБРЬ», (надалі Това-

риство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2017 року о 12:00 годині за 
адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, с-ще. 
Благодатне, вулиця мічуріна, 1, у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Ак-
ціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений 
відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 20 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 
2016 р.;

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-
риства за 2016 р.;

8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;

9. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в но-
вій редакції;

10. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову 
раду, виконавчий орган;

11. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління товариства;

12. Про підтвердження рішень органів управління товариства;
13. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів 

(угод, контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства, (тис. грн.)
Період 

звітний попередній
Усього активів 37 711 278 074
Основні засоби 141 1 025
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2 72
Сумарна дебіторська заборгованість 237 481 221 205
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 2
Нерозподілений прибуток -34 950 505
Власний капітал -32 296 3 159
Статутний капітал 2 654 2 654
Довгострокові зобов’язання 230 000 230 000
Поточні зобов’язання 97 907 44 915
Чистий прибуток (збиток) -35 455 458
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 617 040 10 617 040
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 10

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезаз-
начених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за 
місцезнаходженням ПрАТ «Октябрь», у робочі дні з 10:00 години до 
12:00 години у кім. №1. Відповідальна особа за ознайомлення акціоне-
рів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів — Дирек-
тор Коренєв А.А. За детальною інформацією звертатися за тел. 
(06243) 22-0-53.

Наглядова Рада ПрАТ «ОКТЯБРЬ»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОлИН-
СЬКИЙ ПТАХОКОмБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00443660)

Місцезнаходження: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. 40-
річчя Жовтня, 143

Публічне акціонерне товариство «Долинський птахокомбінат», (надалі 
Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2017 року о 12:00 годині за 
адресою: вул. 40-річчя жовтня, 143, м. Долинська, Кіровоградська об-
ласть, у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акці-
онерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які пред-
ставляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відпо-
відно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 20 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 

2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 

Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черго-
вими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

13. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товари-
ство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань.

14. Визначення особи, уповноваженої на внесення усіх необхідних змін 
до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

(тис.грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній
Усього активів 117 138 117 664
Основні засоби 83 408 83 558
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 1
Сумарна дебіторська заборгованість 33 728 34 030
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток 64 174 64 868
Власний капітал 115 440 116 134
Статутний капітал 51 266 51 266
Довгострокові зобов’язання 796 796
Поточні зобов’язання 902 734
Чистий прибуток (збиток) -694 -457
Середньорічна кількість акцій (шт.) 205 062 560 205 062 560
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 10

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених по-
казників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходжен-
ням ПАТ «Долинський птахокомбінат» у робочі дні з 10:00 години до 12:00 го-
дини у кім.№1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами 
по підготовці до загальних зборів акціонерів — Директор Смирська Н.І. За де-
тальною інформацією звертатися за тел. (05234) 5-18-07, (067)658-36-97

Наглядова Рада ПАТ «Долинський птахокомбінат»
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯм’ЯСО»

(код ЄДРПОУ 00452995)
Місцезнаходження: 21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ БА-

ТОЗЬКА, будинок 1
Публічне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

«ВІННИЦЯМ’ЯСО» (далі — Товариство) повідомляє про скликання черго-
вих загальних зборів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2017 року о 
12:00 годині за адресою: м. Вінниця, вул. Кірова, буд. 1, кім. № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 години до 11:30 годи-
ни. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства — 18 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2016 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2016 р.

8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 
Товариства.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Період 

звітний попередній
Усього активів 182 966 185 652
Основні засоби 141 141 141 550
Довгострокові фінансові інвестиції 700 700
Запаси 1 192 1 175
Сумарна дебіторська заборгованість 39 905 42 223
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 4
Нерозподілений прибуток 97 304 98 586
Власний капітал 182 036 183 318
Статутний капітал 84 732 84 732
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 930 2 334
Чистий прибуток (збиток) -1 282 -742
Середньорічна кількість акцій (шт.) 338926440 338926440
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 7

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначе-
них показників фінансово-господарської діяльності Товариства, за місцез-
находженням ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ’ЯСО» у робочі дні з 
10:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайом-
лення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів — голо-
вний бухгалтер Фетісова Ірина Олексіївна. За детальною інформацією 
звертатися за тел. (0432) 27-08-75.

Наглядова Рада ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯм’ЯСО»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОмПАНІЯ «РАЙЗ» 

(код ЄДРПОУ 13980201)
Місцезнахоження: 03115, м. Київ, пр. Перемоги 121В
Публічне акціонерне товариство «Компанія «Райз», (надалі Товари-

ство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 26 квітня 2017 року о 11:00 годині за адре-
сою: м. Київ, пр. Перемоги 121-В у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:00 години до 10:45 го-
дини. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Осо-
бам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, 
оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 20 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 

2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого 
органу;

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту наглядової ради;

6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 
2016 р.;

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-
риства за 2016 р.;

8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової 
ради Товариства.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами нагля-
дової ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в но-
вій редакції.

13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів 

(угод, контрактів).

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

Період 
звітний попередній

Усього активів 20 286 178 20 408 791
Основні засоби 1 191 509 5 741 505
Довгострокові фінансові інвестиції 861 861
Запаси 284 614 1 527 676
Сумарна дебіторська заборгованість 18 779 746 13 055 854
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 449 82 895
Нерозподілений прибуток -1 118 466 -478 046
Власний капітал 34 883 675 343
Статутний капітал 648 271 646 949
Довгострокові зобов’язання 2 263 414 5 489 635
Поточні зобов’язання 17 987 882 14 243 813
Чистий прибуток (збиток) -640 420 -228 407
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 938 975 936 12 938 975 936
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)

198 1 543

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезаз-
начених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за 
місцезнаходженням ПАТ «Компанія «Райз» у робочі дні з 10:00 години 
до 12:00 години у кім. № 215. Відповідальна особа за ознайомлення 
акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціоне-
рів — Генеральний директор — Шпічка М.І. За детальною інформацією 
звертатися за тел. (044) 393-40-93.

Наглядова Рада ПАТ «КОмПАНІЯ «РАЙЗ» 
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТЕНСЬКИЙ м’ЯСОКОмБІНАТ» 

(код ЄДРПОУ 00443418)
Місцезнахоження: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жов-

тнева, 54-Б
Публічне акціонерне товариство «Коростенський м’ясокомбінат», (на-

далі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2017 року о 12:00 годині 
за адресою: житомирська обл., м. Коростень, вул. жовтнева, 54-Б у 
кім. № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акці-
онерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які пред-
ставляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відпо-
відно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 17 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2016 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 

2016 р.;
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за 2016 р.;
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 

Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).

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

Період 
звітний попередній

Усього активів 42584 49263
Основні засоби 37202 37345
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11 25
Сумарна дебіторська заборгованість 5368 11852
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 41
Нерозподілений прибуток -719 630
Власний капітал 38903 40252
Статутний капітал 39622 39622
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 3681 9011
Чистий прибуток (збиток) -1349 -1027
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150 906 412 150 906 412
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 4

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначе-
них показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцез-
находженням ПАТ «Коростенський м’ясокомбінат» у робочі дні з 10:00 
години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення 
акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів — 
Директор Чижевський В.А. За детальною інформацією звертатися за тел. 
(04142) 96-243.

Наглядова Рада ПАТ «Коростенський м’ясокомбінат»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«Ім. ТЕлЬмАНА» 
(код ЄДРПОУ 03779685)

Місцезнахоження: 42071, Сумська обл., Роменський район, с.Погожа 
Криниця, вул.Леніна,17

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМ. ТЕЛЬМАНА» (далі — То-
вариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів Товари-
ства, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 14:00 годині за адресою: 
Сумська обл., Роменський район, с. Погожа Криниця, вул. леніна, 
буд. 17, кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 13:00 години до 13:30 годи-
ни. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства — 21 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2016 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2016 р.

8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 
Товариства.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

13. Про списання основних засобів.
14. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

(тис. грн.)
Період 

звітний попередній
Усього активів 34 157 34 521
Основні засоби 19 800 20 999
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 569 1 087
Сумарна дебіторська заборгованість 13 782 12 317
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 10
Нерозподілений прибуток 29 636 30 872
Власний капітал 31 204 32 440
Статутний капітал 1 568 1 568
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2 953 2 081
Чистий прибуток (збиток) -1 236 2 125
Середньорічна кількість акцій (шт.) 78 400 78 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 2

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначе-
них показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцез-
находженням ПАТ «Ім. Тельмана» у робочі дні з 10:00 години до 
13:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів 
з документами по підготовці до загальних зборів — директор Іващенко 
Олександр Васильович. За детальною інформацією звертатися за тел. 
(05448) 9-20-21.

Наглядова Рада ПАТ «Ім. Тельмана»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІм» 

(код ЄДРПОУ 05490150)
Місцезнаходження : 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 121 В
Приватне акціонерне товариство «Новоодеський Райагрохім», (на-

далі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2017 року о 12:00 го-
дині за адресом: м. Київ, пр-т Перемоги, 121 В у кім. № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Ак-
ціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений 
відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 17 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерно-

го товариства;
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу;

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту наглядової ради;

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2016 р.;

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-
риства за 2016 р.;

8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;

9. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в но-
вій редакції.

10. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову 
раду, виконавчий орган.

11. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління товариства.

12. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
13. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів 

(угод, контрактів).

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

Період 
звітний попередній

Усього активів 115 605 114 539
Основні засоби 6 167 6 781
Довгострокові фінансові інвестиції 20 000 20 000
Запаси 4 230 9 273
Сумарна дебіторська заборгованість 84 929 71 681
Грошові кошти та їх еквіваленти 279 16
Нерозподілений прибуток 67 610 61 640
Власний капітал 68 189 62 219
Статутний капітал 579 579
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 50 416 52 320
Чистий прибуток (збиток) 5 970 19 729
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2314920 2314920
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

17 18

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів 
та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності То-
вариства за місцезнаходженням ПрАТ «Новоодеський Райагрохім» у 
робочі дні з 10:00 до 12:00 години у кім. №1. Посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Генеральний директор Кохоров А.А. Необхідну інформацію мож-
на отримати за телефонами: 05167-2-12-74, 05167-9-21-46.

Наглядова Рада ПРАТ «НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІм»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
Ім. ШЕВчЕНКА 
(код ЄДРПОУ 03779202)

Місцезнаходження: 42620, Україна, Сумська обл., Тростянецький р-н., 
с. Гребениківка, вул. Сумська, 1.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА, (надалі Това-
риство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 19 квітня 2017 року о 12:00 годині за адре-
сою: Сумська обл., Тростянецький р-н., с. Гребениківка, вул. Сум-
ська, 1 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акці-
онерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які пред-
ставляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відпо-
відно до чинного законодавства України.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 
2016 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2016 р.

8. Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні 
збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, у зв`язку з приведенням їх у 
відповідність до Закону та затвердження положень викладених у новій 
редакції.

9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, у 
зв`язку з приведенням його у відповідність до Закону та затвердження 
статуту, викладеного в новій редакції, та проведення державної реєстрації 
змін до Статуту.

10. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

11. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).

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

Період 
звітний попередній

Усього активів 6888 9877
Основні засоби 2582 5629
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 20
Сумарна дебіторська заборгованість 4291 4216
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 12
Нерозподілений прибуток 436 3333
Власний капітал 6824 9721
Статутний капітал 6388 6388
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 64 156
Чистий прибуток (збиток) -2897 -7774
Середньорічна кількість акцій (шт.) 638 802 638 802
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися 
з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених 
показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнахо-
дженням ПрАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години 
у кім. №1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами 
по підготовці до загальних зборів акціонерів — Генеральний директор Ку-
лік Л.І. За детальною інформацією звертатися за тел. 0(4740)6-30-48.

Наглядова Рада ПрАТ ім. ШЕВчЕНКА
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«Ім. ЩОРСА» 

(код ЄДРПОУ 03779610)
Місцезнахоження: 42065, Сумська обл., Роменський район, с. Біловод, 

бульвар Щорса, 2
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМ. ЩОРСА» (далі — Това-

риство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів Товариства, 
які відбудуться 27 квітня 2017 року о 10:00 годині за адресою: Сум-
ська обл., Роменський район, с. Біловод, бульвар Щорса, буд. 2 у 
кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:00 години до 09:45 годи-
ни. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства — 21 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2016 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2016 р.

8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 
Товариства.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

13. Про списання основних засобів.
14. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

(тис. грн.)
Період 

звітний попередній
Усього активів 36 432 37 978
Основні засоби 35 578 37 103
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 359 344
Сумарна дебіторська заборгованість 473 255
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 16
Нерозподілений прибуток 33 806 35 320
Власний капітал 35 287 36 801
Статутний капітал 1 481 1 481
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1 145 1 177
Чистий прибуток (збиток) -1 514 -12 216
Середньорічна кількість акцій (шт.) 49364 49364
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених по-
казників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходжен-
ням ПАТ «Ім. Щорса» у робочі дні з 10:00 години до 13:00 години у кім. № 1. 
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготов-
ці до загальних зборів акціонерів — директор Іващенко Олександр Васильо-
вич. За детальною інформацією звертатися за тел. (05448) 9-48-21.

Наглядова Рада ПАТ «Ім. Щорса»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ м’ЯСОКОмБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00451636)
Місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, 

вул. Симона Петлюри, 10.
Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський м’ясокомбінат» 

(далі — Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів 
акціонерного товариства, які відбудуться 19 квітня 2017 року об 11:00 го-
дині за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. 
Симона Петлюри, 10 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:45 години до 10:45 годи-
ни. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства — 13 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 

2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 

Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черго-
вими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову 
раду, виконавчий орган.

14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління товариства.

15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

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

Період 
звітний попередній

Усього активів 860 096 1 055 092
Основні засоби 346 165 326 885
Довгострокові фінансові інвестиції 634 119 373
Запаси 44 735 36 286
Сумарна дебіторська заборгованість 374 650 511 857
Грошові кошти та їх еквіваленти 191 74
Нерозподілений прибуток -51 029 -48 843
Власний капітал 23 372 25 558
Статутний капітал 74 401 74 401
Довгострокові зобов’язання 123 449 896
Поточні зобов’язання 836 601 579 638
Чистий прибуток (збиток) -2 186 -49 773
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 600 211 18 600 211
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 127 97

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначе-
них показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцез-
находженням ПАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат» у робочі дні з 10:00 
години до 13:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення 
акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів — 
директор Стороженко Володимир Григорович. За детальною інформацією 
звертатися за тел. (03422) 2-34-17.

Наглядова Рада ПАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРО РЕСУРС»
(код ЄДРПОУ 30278951)

Місцезнахоження: 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, буди-
нок 121-В

Приватне акціонерне товариство «АГРО РЕСУРС» (надалі Това-
риство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 12:00 годині 
за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 121-В у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. 
Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, 
які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформ-
лений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 21 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціоне-

рів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 

2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконав-
чого органу;

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту наглядової ради;

6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства 
за 2016 р.;

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків То-
вариства за 2016 р.;

8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

9. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в 
новій редакції.

10. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
11. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів 

(угод, контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис.грн.)
Період

звітний попередній
Усього активів 837 181 813 170
Основні засоби 19 650 23 020
Довгострокові фінансові інвестиції 12 050 12 050
Запаси 32 311 28 850
Сумарна дебіторська заборгованість 676 065 652 595
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 767 5 958
Нерозподілений прибуток 212 303 186 230
Власний капітал 265 829 238 509
Статутний капітал 37 020 37 020
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 571 352 574 661
Чистий прибуток (збиток) 27 320 10 143
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 404 7 404
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)

208 222

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайо-
митися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та ви-
щезазначених показників фінансово-господарської діяльності Това-
риства, за наступною адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 121-В у 
робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. №1. Відповідальна 
особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до за-
гальних зборів акціонерів — Генеральний директор Сітковський В.С. 
За детальною інформацією звертатися за тел. (06278) 5-14-57, 
(062) 332-01-98.

Наглядова Рада ПрАТ «Агро Ресурс»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ м’ЯСОКОмБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00443128). Місцезнаходження: 76005, Івано-
Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, 10

Публічне акціонерне товариство «Тростянецький м’ясокомбінат» 
(далі — Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів 
Товариства, які відбудуться 21 квітня 2017 року об 12:00 годині за адре-
сою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Симона Пет-
люри, буд. 10 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 години до 11:30 годи-
ни. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства — 17 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2016 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2016 р.

8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 
Товариства.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

(тис. грн.)
Період 

звітний попередній
Усього активів 506911 1045429
Основні засоби 47143 50179
Довгострокові фінансові інвестиції 30230 555429
Запаси 15890 15350
Сумарна дебіторська заборгованість 413577 422003
Грошові кошти та їх еквіваленти 71 2459
Нерозподілений прибуток 12237 11416
Власний капітал 63040 62219
Статутний капітал 39491 39491
Довгострокові зобов’язання 321067 462478
Поточні зобов’язання 122804 520732
Чистий прибуток (збиток) 821 1505
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8059497 8059497
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 134 175

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначе-
них показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцез-
находженням ПАТ «Тростянецький м’ясокомбінат» у робочі дні з 
10:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайом-
лення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів — ди-
ректор Шевчук Олеся Іванівна. За детальною інформацією звертатися за 
тел. (04343) 2-20-85.

Наглядова Рада ПАТ «Тростянецький м’ясокомбінат» 
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРЕГІВСЬКИЙ м’ЯСОКОмБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00443468)
Місцезнахоження: 90202, Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Сіль-

вая, 3
Публічне акціонерне товариство «Берегівський м’ясокомбінат» (далі — 

Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 року о 12:00 годині за адре-
сою: Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Сільвая, буд. 3 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:45 години до 11:45 годи-
ни. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 19 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 

2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 

Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черго-
вими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову 
раду, виконавчий орган.

14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління товариства.

15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Період 

звітний попередній
Усього активів 11223 11574
Основні засоби 8717 8748
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 17 17
Сумарна дебіторська заборгованість 2488 2790
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 6
Нерозподілений прибуток 495 839
Власний капітал 10794 11138
Статутний капітал 10299 10299
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 285 436
Чистий прибуток (збиток) (344) (206)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 41194492 41194492
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) 5 6

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначе-
них показників фінансово-господарської діяльності Товариства, за місцез-
находженням ПАТ «Берегівський м’ясокомбінат» у робочі дні з 10:00 
години до 13:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення 
акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів — 
директор Штефанюк Василь Федорович. За детальною інформацією 
звертатися за тел. (03141) 4-30-98.

Наглядова Рада ПАТ «Берегівський м’ясокомбінат»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВАТУТІНСЬКИЙ м’ЯСОКОмБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00444263)
Місцезнаходження: Черкаська область, м. Ватутіне, Індустріальне 

шосе, 1
Публічне акціонерне товариство «Ватутінський м’ясокомбінат» (надалі 

Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2017 року о 12:00 годині за 
адресою: черкаська область, м. Ватутіне, Індустріальне шосе, 1 у 
кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акці-
онерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які пред-
ставляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відпо-
відно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 18 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 

2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 

Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).

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

Період
звітний попередній

Усього активів 63 706 61 650
Основні засоби 39 151 38 755
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2 660 366
Сумарна дебіторська заборгованість 21 696 22 402
Грошові кошти та їх еквіваленти 81 6
Нерозподілений прибуток 16 394 16 088
Власний капітал 17 178 16 872
Статутний капітал 784 784
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 46 528 44 778
Чистий прибуток (збиток) 306 5 574
Середньорічна кількість акцій (шт.) 746 667 746 667
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 6

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомити-
ся з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначе-
них показників фінансово-господарської діяльності Товариства, за місцез-
находженням ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат», у робочі дні з 
10:00 години до 12:00 години у кім. №1. Відповідальна особа за ознайом-
лення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціоне-
рів — Директор Дідурик В. М. За детальною інформацією звертатися за 
тел. 0(4740)6-30-48.

Наглядова Рада ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат»
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДАКОР ВЕСТ» 
(код ЄДРПОУ 03118357)

Місцезнахоження: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Грушевсько-
го, буд. 184

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАКОР ВЕСТ» (далі — Това-
риство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 26 квітня 2017 року об 11:00 годині за адре-
сою: Рівненська область, місто Дубно, провулок Центральний, буди-
нок 1, приміщення конференц-залу.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:30 години до 10:30 годи-
ни. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який 
посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства — 20 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2016 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2016 р.

8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 
Товариства.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, 

контрактів).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Період 

звітний попередній
Усього активів 62936 62562
Основні засоби 3758 4371
Довгострокові фінансові інвестиції 40041 40041
Запаси 107 61
Сумарна дебіторська заборгованість 18617 18028
Грошові кошти та їх еквіваленти 40 4
Нерозподілений прибуток -30098 -27926
Власний капітал 58539 60711
Статутний капітал 1429 1429
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4397 1851
Чистий прибуток (збиток) -2172 -1057
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5714284 5714284
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися 
з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених 
показників фінансово-господарської діяльності Товариства, у робочі дні з 
10:00 години до 13:00 години за адресою: Рівненська область, місто Дуб-
но, провулок Центральний, будинок 1, приміщення конференц-залу. Відпо-
відальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці 
до загальних зборів акціонерів — директор Романовський Юрій Миколайо-
вич. За детальною інформацією звертатися за тел. (03656) 3-31-84.

Наглядова Рада ПАТ «Дакор Вест» 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
Чергові загальні збори акціонерів ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «КРАСНЕНСЬКИЙ КОмБІНАТ 
ХлІБОПРОДУКТІВ», код ЄДРПОУ 00952060, місцезнаходження: 
80560, Україна,Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул. Залізнична,18 
(далі- Товариство), відбудуться 25.04.2017р. о 10:00 за адресою: Україна, 
львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул. Залізнична,18, актовий 
зал . Реєстрація акціонерів буде проводитись 25.04.2017р. за місцем про-
ведення зборів з 09:00 до 09:45. Для реєстрації аціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, а для представників акціонерів — додатково довіреність 
на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, склада-
ється станом на 24.00 год. 19.04.2017р.
ПЕРЕлІК ПИТАНЬ, ВКлЮчЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

сування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора.

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

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

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

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

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

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

ного товариства «Красненський комбінат хлібопродуктів».
12. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів», «Про 

Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» При-
ватного акціонерного товариства «Красненський комбінат хлібопродуктів».

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора, чин-
ного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

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

укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними 
з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. 
до15.00 год, за місцезнаходженням Товариства, кабінет № 2, а в день про-
ведення зборів — за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор Тодоров 
Віталій Іванович. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміще-
на на веб-сайті Товариства за адресою: www.krasnenskiykhp.pat.ua

Довідки за телефоном: (03264)22434
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Красненський КХП» 
 (тис..грн)

Найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 58379 33416
Основні засоби 22694 20780
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 32843 8978
Сумарна дебіторська заборгованість 2733 3658
Грошові кошти та їх еквіваленти 109 0
Нерозподілений прибуток 7703 10954
Власний капітал 9740 12991
Статутний капітал 2033 2033
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 50411 27211
Чистий прибуток (збиток) 90 254
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8134144 8134144
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) 48 32

Наглядова рада Товариства.
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БРАЦлАВСЬКЕ СПЕЦІАлІЗОВАНЕ 

ПІДПРИЄмСТВО «АГРОмАШ», 
(ЄДРПОУ 00902470, місцезнаходження: 22870, Вінницька область, Не-

мирівський район, селище міського типу Брацлав, вул.Енгельса 49, адре-
са веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, 
включених до проекту порядку денного, http://www.00902470.pat.ua, ел.
поштова скринька — par@00902470.pat.ua; тел.(04331) 51-3-73)

Повідомлення  
про скликання річних загальних зборів акціонерів..

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 20 квітня 
2017 року о 10.00 год.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 22870, Вінниць-
ка область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця 
Енгельса 49, адмін.будинок, кабінет директора. 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства: з 900до 950 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах — на 24 годину — 13 квітня 2017 року.

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

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

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

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

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

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

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. 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.

9. 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».

10. 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 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у ро-
бочі дні, робочий час за адресою Товариства: Вінницька область, Неми-
рівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Енгельса 49, кабі-
нет директора, а в день зборів за місцем їх проведення. 
Відповідальний — Солов’йов Руслан Григорович, тел. (04331) 51-3-73.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 993 816
Основні засоби 705 707
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 79 79
Сумарна дебіторська заборгованість 12 11
Грошові кошти та їх еквіваленти 197 19
Нерозподілений прибуток -1086 -1058
Власний капітал 87 59
Статутний капітал 295 295
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 905 757
Чистий прибуток (збиток) -177 -157
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1180680 1180680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 6

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та 
визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. 

Директор ПАТ ПАТ «Брацлавське РП «Агромаш»    Солов’йов Р.Г.

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА 
«чУДНIВСЬКЕ ХлIБОПРИЙмАлЬНЕ 

ПIДПРИЄмСТВО» 
(надалі за текстом товариство), код за ЄДРПОУ:00954024, місцезна-

ходження: Житомирська обл., Чуднiвський р-н.,с.Вiльшанка, 
вул. Чуднiвська,1 повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів(надалі за текстом- загальні збори),які відбудуться 21 квітня 
2017 р за адресою: житомирська обл., чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, 
вул. чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства. 
Початок загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів 
відбудеться 21 квітня 2017 року за місцем проведення зборів акціонерів. 
Час початку реєстрації акціонерів 10 год.00 хв. Час закінчення реєстрації 
акціонерів 10 год.50 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у загаль-
них зборах, складається станом на 24-ту годину 14 квітня 2017 р. 

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1.Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання головуючого та секре-
таря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення 
загальних зборів.3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На-
глядової ради за 2016 рік.4.Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління за 2016 рік.5.Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії за 2016 рік . Затвердження висновків ревізійної 
комісії товариства за 2016 р.6.Затвердження річного звіту та балансу за 
2016 рік.7.Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товари-
ства у 2016 р.8.Прийняття рішення про зміну типу та найменування това-
риства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство.9.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, за-
твердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваже-
ної особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної 
реєстрації нової редакції Статуту товариства.10. Прийняття рішення про 
приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до нової ре-
дакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товари-
ства» шляхом затвердження положень в новій редакції. 11.Прийняття рі-
шення про ліквідацію правління товариства.12.Прийняття рішення про 
утворення нового виконавчого органу.13.Припинення повноважень голо-
ви та членів наглядової ради товариства.14.Обрання членів наглядової 
ради товариства. 15.Затвердження умов цивільно–правових договорів, 
що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цих договорів. 16.Припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії товариства. 17.Обрання членів ревізійної комісії 
товариства.

Для реєстрації, акціонеру необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, для представників акціонерів додатково-довіреність, 
оформлену у відповідності до чинного законодавства України. Акціонери 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, в робочі 
дні та робочий час: з понеділка по п»ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. в 
кабінеті №1 голови правління товариства, а в день проведення загаль-
них зборів — за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — голова правління Іщук П.О. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.chydnovhpp.ho.ua; телефон для довідок: (04139) 21323 

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

Найменування показника Період 
За 2016 р. 2015р.

Усього активів 6021,0 8293,9
Основні засоби 2026,9 2376,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 668,6 706,1
Сумарна дебіторська заборгованість 2935,8 4836,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 389,7 375,2
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) -365,4 -101,9
Власний капітал 428,5 692,0
Статутний капітал 286,4 286,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5592,5 7601,9
Чистий прибуток (збиток) -263,5 633,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1145412 1145412
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 29 36



№52, 17 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

149

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«чЕРКАСБУД-1» 

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 21 квіт-
ня 2017 року за місцезнаходженням: м. черкаси, вул. Небесної Со-
тні, 33, офіс 2, актова зала, кімната № 47

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 21 квітня 
2017 р. з 09-00 год. до 10-45 год. 

Початок зборів: 21 квітня 2017 р. об 11-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах — 14 квітня 2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. 

Затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 

голосування на загальних зборах Товариства. 
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2017 рік та їх затвердження.

4. Звіт наглядової ради про роботу за 2016 р. та його затвердження.
5. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу 

Товариства станом на 31.12.2016 р. та їх затвердження.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2016 р.
7. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його нової редакції.
9. Затвердження «Положення про Загальні збори», «Положення 

про Наглядову раду»,
«Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчий 

орган» Товариства.
10. Вибори Наглядової ради Товариства.
11. Вибори Ревізійної комісії Товариства.
12. Про участь в створенні товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

емітента:
Найменування показника (тис. грн.) Період

звітний попередній
Усього активів 2086,6 2883,4
Основні засоби 1625,7 2373,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 152,2 141,4
Сумарна дебіторська заборгованість 291,3 339,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 15,4 3,7
Нерозподілений прибуток -723,5 -139,0
Власний капітал 336,2 920,7
Статутний капітал 1057,8 1057,8
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1750,4 1962,7
Чистий прибуток (збиток) -584,5 -102,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4231200 4231200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10 10

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, 
для представника акціонера крім паспорта — доручення на право 
участі в загальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чин-
ним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного — em01268928.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з до-
кументами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою:  
м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 33, офіс 2, приймальна кімната № 56 
в робочі дні з 15-00 до 17-00 год. Посадова особа, яка відповідальна 
за ознайомлення акціонерів — гол. бухгалтер ПАТ Демченко М.Д. Та-
кож за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі 
внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше як за 
20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше 
ніж за сім днів до зазначеної вище дати скликання зборів. 

Повідомлення  
про проведення Загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАїНСЬКА КОмЕРЦІЙНО-ВИРОБНИчА 

ФІРмА СІлЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄмСТВ» 

Приватне акціонерне товариство «Українська комерційно-
виробнича фірма сільськогосподарських підприємств » (код за 
ЄДРПОУ 05470868), місце знаходження: Україна, вул.Кутузова,125, 
м.Бровари, Київська обл., 07400, повідомляє , що Загальні збори ак-
ціонерів відбудуться — 19 квітня 2017р., час -13год.00хв., місце: 
конференц-зал товариства за адресою: м.Бровари,вул. Кутузо-
ва, 125, Київська обл., 07400.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для 
участі у Загальних зборах відбудеться «19»квітня 2017року з 12.00 до 
12.50 за місцем проведення Загальних зборів і здійснюватиметься на 
підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних папе-
рів, що складений станом на «13» квітня 2017року. 

Порядок денний: 
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.Обрання секретаря загальних зборів.
3.Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 

2016рік.
4.Затвердження звіту і висновку Ревізора товариства за 2016рік.
5.Затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2016рік.
6.Затвердження балансу Товариства станом на 31 грудня 2016року.
7.Визначення порядку розподілу прибутку(покриття збитків) Това-

риства за 2016рік.
8.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
9. Затвердження нової редакції Статуту товариства у зв’язку з змі-

ною назви вулиці.
10.Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноважен-

ня щодо реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Украгропромторг».
Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів Товари-

ства акціонер Товариства повинен мати паспорт,
а представник акціонера Товариства — паспорт та засвідчену згід-

но з чинним законодавством України довіреність на право представ-
ляти акціонера на Загальних зборах.

З матеріалами до Загальних зборів акціонерів Товариства (та їх 
представниками) можуть ознайомиться за письмовим запитом за 
адресою: вул.Кутузова,125, м.Бровари у робочі дні, робочий час в 
офісі головного бухгалтера товариства щоденно з 9.00 до 16.00. 

Контактний телефон: (04594) 54189.

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

 Найменування показників Звітний 
період 2016р.

Попере-
дній

період 
2015р.

Усього активів 4566 3812
Основні засоби 3241 2021
Довгострокові фінансові інвестиції 470 -
Запаси 99 118
Сумарна дебіторська заборгованість 339 339
Грошові кошти та їх еквіваленти 386 915
Нерозподілений прибуток 1269 1017
Власний капітал 3905 3653
Статутний капітал 12 12
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 192 159
Чистий прибуток(збиток) 252 -35
Середньорічна кількість акцій (шт.) 120530 120530
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду, шт.

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
випуск власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
/осіб/

21 18

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні Директор Бурлака В.Г. 
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Відомості про зміну складу посадових осіб  

ПрАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОмПАНІЯ «В.А.Т.- ПРИлУКИ»
Дата 

вчинення дії
Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 
припинено повноважен-

ня)

Посада Прізвище, ім’я по батькові або повне 
найменування юридичної особи

Паспортні дані фізично особи 
(серія,номер, дата видачі, орган, 
який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

15.03.2017 р. Обрано член Ревізійної 
комісії

Троценко Олександр Вікторович 0

Зміст інформації:
Рішенням річнихзагальних зборів акціонерівПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» (Протокол №1 від 15.03.2017 року) обраноТроценка Олек-
сандра Вікторовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) членом Ревізійної комісії Товариства, громадянина України, стро-
ком на 1 рік.Протягом останніх п’яти років Троценко О.В. займав посадупровідного економіста з контролю та оцінки ризиків у ПРАТ «А/Т Тютюнова ком-
панія «B.A.T.-Прилуки», з 02.03.2013 керівник фінансового підрозділу відділу впровадження програми ТаО в субрегіоні Україна, Молдова, Білорусь у 
ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки», з 01.07.2015 менеджер зі стабілізації програми ТаО відділу зі стабілізації програми ТаО в субрегіоні 
Україна, Молдова, Білорусь у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки», з 01.01.2016 начальник відділу з оптимізації бізнес діяльності у ПРАТ «А/Т 
Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки», з 03.01.2017 головний фахівець з оцінки так контролю фінансових ризиків у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-
Прилуки»; Часткою у статутному капіталі товариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не 
має.
15.03.2017 р. Обрано член Ревізійної 

комісії 
лещій Владислав Романович 0

Зміст інформації:
Рішенням річнихзагальних зборів акціонерів ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» (Протокол №1 від 15.03.2017 року) обрано Лещія Владис-
лава Романовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) членом Ревізійної комісії Товариства, громадянина України, строком 
на 1 рік. Протягом останніх п’яти років Лещій В.Р. займав посадуначальника відділу стратегічного планування та управління проектами у ПРАТ «А/Т 
Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки», з 01.04.2013 керівник проекту відділу з впровадження програми ТаО в субрегіоні Україна, Молдова, Білорусь у 
ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки», з 01.07.2015 начальник відділу комерційних фінансів у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія 
«B.A.T.-Прилуки»;Часткою у статутному капіталі товариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа 
не має.
15.03.2017 р. Обрано член Ревізійної 

комісії 
Горбенко Олена леонідівна 0

Зміст інформації:
Рішенням річнихзагальних зборів акціонерів ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» (Протокол №1 від 15.03.2017 року) обрано Горбенко Оле-
ну Леонідівну(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) членом Ревізійної комісії Товариства, громадянка України, строком на 1 
рік. Протягом останніх п’яти років ГорбенкоО.Л. займала посаду провідного економіста відділу фінансів маркетингу у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія 
«B.A.T.-Прилуки, з 05.05.2015 провідний економіст відділу фінансів у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки, з 01.07.2015 провідний економіст 
з планування у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанія «B.A.T.-Прилуки, з 06.09.2016 переведено до ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Укра-
їна», Провідний економіст з планування; Часткою у статутному капіталі товариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини особа не має.

 місцезнаходження Волинська обл.,м.Горохів, вул. Грушевського, 
33, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів , які відбудуться 18.04.2017 р., за адресою : м. Горохів ,  
вул. Грушевського, 33.(Кабінет голови правління) об 10.00 год. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись за місцем 
проведення зборів 18.04.2017р. з 09.00 год. до 09.50 год. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах — 11.04.2017р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про затвердження регламенту проведення Зборів та порядку 

голосування на Зборах акціонерів Товариства. 
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 

рік та основні напрямки роботи на 2017р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 

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

6. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
8. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноваження ревізійної комісії Товариства.
10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження 

умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Ви-
значення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства 
договорів з членами Наглядової ради. 

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу; представникам акціонерів — документ, що 
посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства.

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-

цезнаходженням товариства: Волинська область, м. Горохів, 
вул. Грушевського, 33 (кабінет бухгалтерії), у робочі дні з 08.00 до 
16.00 год, в день проведення загальних зборів — у місці їх проведен-
ня. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів — го-
ловний бухгалтер Панасюк Майя Антонівна. Довідки за 
телефоном:(03329)-21232.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
Зборів: http://atp10764.pat.ua

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

Найменування показника  П е р і о д
2016 рік 2015 рік

Усього активів 4543,9 4324,1
Основні засоби 3359,5 2881,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1080,6 1174,1
Сумарна дебіторська заборгованість 74,0 261,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 29,8 7,3
Нерозподілений прибуток 3796,2 3493,5
Власний капітал 4247,1 3944,4
Статутний капітал 450,9 450,9
Довгострокові зобов’язання 60,6 17,0
Поточні зобов’язання 236,2 362,7
Чистий прибуток (збиток) 76,4 155,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1803522 1803522
Кількість викуплених акцій (шт.) - -
Сума коштів, витрачених на викуп 
акцій

- -

Чисельність працівників (чол.) 46 38

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРОХІВСЬКЕ АТП 10764»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖМІЇВСЬКЕ» (код 
ЄДРПОУ 00846122, місцезнаходження: Київська обл., Іванківський р-н, 
с. Жміївка, вул. Дзержинського, буд. 5) (далі — Товариство) повідо-
мляє про скликання чергових Загальних збори акціонерів, що відбу-
дуться 18 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Київська 
обл., Іванківський р-н, с. жміївка, вул. Дзержинського, буд. 5, ка-
бінет директора №1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних 
зборах відбудеться з 10.00 год. до 10.50 год. у день та за місцем про-
ведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії зборів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства у 2016 р. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. 
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Реві-
зійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 р.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. 
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2017 рік.
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р. з 

урахуванням вимог, передбачених законом. 
8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 
9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 
10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції. 
11. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у но-

вій редакції. 
12. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх 

у новій редакції
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: 00846122.infosite.com.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
Київська обл., Іванківський р-н, с. Жміївка, вул. Дзержинського, буд. 5, 
кабінет директора №1, в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 9-00 до 
11-00, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх прове-
дення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Директор Грищенко Володимир 
Миколайович. Телефон для довідок: (045 91) 21 2 46

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

Найменування показника Період
Звітний Попере-

дній
Усього активів 7992 3247
Основні засоби 4179 2182
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 777 229
Сумарна дебіторська заборгованість 92 62
Грошові кошти та їх еквіваленти 640 6
Нерозподілений прибуток 615 532
Власний капітал 3217 3134
Статутний капітал 2602 2602
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4775 113
Чистий прибуток (збиток) 504 477
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10406532 10406532
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

8 8

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «жмІїВСЬКЕ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕЦІАлІЗОВАНЕ РЕмОНТНО-

БУДІВЕлЬНЕ ПІДПРИЄмСТВО «АЗОВлІФТ»
код ЄДРПОУ 05433956

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 21 квітня 2017 р. об 11-00 годині за адре-
сою Товариства: Донецька обл., м.маріуполь, вул. Громо-
вої, 63,оф.308 

Реєстрація акціонерів провадитиметься з 9-30 до 10-45 годин 21 квіт-
ня 2017 р. за вищевказаною адресою. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складено на 24-00 годину 17 квітня 
2017р. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно 
при собі мати документ, що посвідчує особу , а для представників акці-
онерів — ще й довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів та припинення її 

повноважень .
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів .
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів .
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

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

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

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016 
рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства з урахуванням вимог, передбаченим чинним законодавством. 

8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової 
ради. Затвердження умов цивільно-правового договору з Головою На-
глядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової 
ради.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення .

10 . Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов`язаних із 
здійсненням значних правочинів. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9-00 до 12-00. 

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з до-
кументами, — Кльоцкіна Вікторія Вікторівна, секретар правління. До-
відки за телефоном : (0629) 51-20-25.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), розмі-
щена на власному веб-сайті : http://azovlift.emitents.net.ua.

Інформація до п.7 порядку денного
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1566,7 1364,1 
Основні засоби 715,5 797,3 
Довгострокові фінансові інвестиції 25,2 25,2 
Запаси 242,7 234,4 
Сумарна дебіторська заборгованість 260,9 217,5 
Грошові кошти та їх еквіваленти 322,4 89,7 
Нерозподілений прибуток (2134,7) (2286,8) 
Власний капітал 1200,7 1048,6 
Статутний капітал 582,4 582,4 
Довгострокові забов’язання - -
Поточні забов’язання 366,0 315,5 
Чистий прибуток (збиток) 152,1 (542,9) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3882897 3882897
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3  3
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Шановний акціонере!
Публічне акціонерне товариство «Київський завод шампанських 

вин «Столичний» (далі — Товариство), що знаходиться за адресою: 
04073, м. Київ, вул. Сирецька, 27,

ПОВІДОмлЯЄ, 
що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 

«20» квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Сирець-
ка, 27 у приміщенні залу засідань

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься з 9-00 до 
9-45 за місцем проведення Загальних зборів в день проведення зборів.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати:
• для акціонерів-фізичних осіб — паспорт;
• для представників фізичних або юридичних осіб — паспорт та дові-

реність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах — 16 квітня 2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів. 
2. Звіт Директора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту. 
3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 
7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій 

редакції. Уповноваження директора Товариства на підписання Статуту та 
здійснення дій з його державної реєстрації.

8. Затвердження «Положення про загальні збори Товариства», «Поло-
ження про Наглядову раду Товариства», «Положення про Ревізійну комісію 
Товариства», «Положення про одноосібний виконавчий орган Товари-
ства». 

9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Това-
риства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обран-

ня особи, уповноваженої на підписання договорів.

З матеріалами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних 
зборів, акціонери, можуть ознайомитись в робочі дні за місцезнаходжен-
ням Товариства в кабінеті 210 з 10-00 до 13-00 та в день проведення За-
гальних зборів у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — начальник управління правового забезпечення Товариства Усенко 
І.В. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради — 
не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті http://www.sovetskoe.com.
ua/ukrainian/infoua/ 

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном: 277-25-07.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «КЗШВ «Столичний» за 2016 рік (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 320 815 304 261
Основні засоби 32 196 31 083
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 100 772 112 589
Сумарна дебіторська заборгованість 174 308 144 133
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 784 10 764
Нерозподілений прибуток 123 504 125 987
Власний капітал 13 676 13 676
Статутний капітал 148,5 148,5
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 173 395 152 584
Чистий прибуток (збиток) (- 2 483) 13 267
Середньорічна кількість акцій 59 400 59 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 230 272

Директор ПАТ «КЗШВ «Столичний» _____________ В.О.Романський

ПАТ «ЗАВОД «чАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ»  
повідомляє про проведення річних Загальних зборів 

Товариства.
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПУ-

БЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВ-
ТОБУСИ», Україна, Донецька область, Бахмутський район, м. Часів 
Яр, вул. Зелена, буд. 1, 84551.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: «21» квітня 
2017р., о 17.00 годині, за адресою: Україна, Донецька область, Бах-
мутський район, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, 84551, зала засідань 
№1.

час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних збо-
рах: 16.00г. час закінчення реєстрації: 16.30г.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних зборах: 24.00г. 17.04.2017р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів
2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора 

про результати фінансово — господарської діяльності Товариства за 
2016р. 

3. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо фі-
нансової звітності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за ре-
зультатами Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016р.

4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства за 2016р.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
7. Про зміну типу Товариства
8. Про зміну найменування Товариства
9. Скасування Положення про загальні збори акціонерів 
10. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства шля-

хом викладення його в новій редакції
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів

14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
15. Відкликання повноважень Ревізійної комісії Товариства.
Адреса власного сайту, на якому розміщена інформація: http://

ruta-bus.net/investoram
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: 
Місце ознайомлення: Донецька область, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 
1, перший поверх, кабінет бухгалтерії №2. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми: голова Ревізійної комісії Царенко Інеса Борисівна.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 237207 226176
Основні засоби 4628 5304
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 37693 40859
Сумарна дебіторська заборгованість 4869 8347
Грошові кошти та їх еквіваленти 7936 18504
Нерозподілений прибуток 231890 219983
Власний капітал 234664 222757
Статутний капітал 2219 2219
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2486 3419
Чистий прибуток (збиток) 13631 22473
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8876008 8876008
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 121 124

Наглядова рада ПАТ «Завод «часівоярські автобуси».

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКИЙ ЗАВОД ШАмПАНСЬКИХ ВИН «СТОлИчНИЙ»

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «чАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІжИНСЬКИЙ ЗАВОД 

СІлЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
мАШИНОБУДУВАННЯ» 

(код за ЄДРПОУ 14311643, місцезнаходження: 16610, Чернігів-
ська  обл., м.Ніжин, вул.Шевченка, 109/1, далі — Товариство) повідомляє 
про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі — Збори), які від-
будуться 20.04.2017 року об 11.00 за адресою: чернігівська обл.,  
м.Ніжин, вул.Шевченка, 109, 2-й поверх, к.16 (кабінет голови прав-
ління). Реєстрація учасників Зборів відбудеться 20.04.17 з 9.30 до 10.30 
у місті проведення Зборів на підставі переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у Зборах, складеного станом на 24 год 13.04.17 Адреса веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до питань 
проекту порядку денного: http://selmash.com.ua/

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвер-

дження регламенту зборів.
2. Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб за-

свідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Голови правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Голови правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товари-
ства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2016 року.

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

8. Розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяль-
ності у 2016 році.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого 
рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-
твердження його в новій редакції.

11. Визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень То-
вариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства, тис.грн

Найменування показника Період
За 2016 рік за 2015 рік

Всього активів 32 471 25 913
Основні засоби 4 422 4 694
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 17 617 14 194
Сумарна дебіторська заборгованість 5 471 2 465
Грошові кошти та їх еквіваленти 790 708
Нерозподілений прибуток -27 461 -29 564
Власний капітал 20 738 13 634
Статутний капітал 11 272 11 272
Довгострокові зобов’язання 1 229 1 833
Поточні зобов’язання 10 504 10 446
Чистий прибуток (збиток) 2 103 1 752
Середньорічна кількість акцій (шт.) 45 087 252 45 087 252
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 154 201

Для участі у Зборах при собі необхідно мати акціонерам — документ, 
що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів, крім того, дові-
реність, оформлену згідно законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку Зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися 
в робочі дні (робочі години) за адресою Чернігівська обл., м.Ніжин, 
вул Шевченка, 109, кабінет заступника директора з питань охорони пра-
ці, а у день проведення зборів за їх місцем проведення. Особа відпові-
дальна за порядок ознайомлення з документами — заступник директора 
з питань охорони праці Дем'яненко Володимир Федорович. Довідки за 
тел. (04631) 3-18-43. Наглядова рада 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОмПАНIЯ «СПАС» 

(надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ 31623500, місцезнаходження: 
03040 м. Київ, проспект Голосіївський, 70 повідомляє, що Річні Загальні 
збори акціонерів Товариства відбудуться 18квітня2017 року об 11 год.  
00 хв. за адресою:03035, м.Київ, ВУлИЦЯ мИТРОПОлИТА ВАСИлЯ 
лИПКІВСЬКОГО, будинок 45,п’ятий поверх, офіс № 501.

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (упо-
вноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10год. 00 хв. до 
10год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів АТ «СК «СПАС» — станом на 24 годину 
11 квітня 2017 року, за три робочих дні до дня проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії. 
2. Про обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
3. Про затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загаль-

них Зборів та порядку голосування.
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 

2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
Ради Товариства.

6. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

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

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
9. Про зміну найменування Товариства.
10. Про зміну місцезнаходження Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Про обранняРевізора Товариства.
15. Про зміну інформації для здійснення зв'язку з Товариством.
16. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції.

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

Найменування показників Період
звітний 

2016
попередній 

2015
Усього активів 32013 31872
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 13835 10674
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 921 641
Нерозподілений прибуток -203 -308
Власний капітал 31149 31044
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов’язання 825 817
Поточні зобов’язання 39 11
Чистий прибуток (збиток) 105 -350
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачена на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 4

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням товариства (Україна, 03040 м. Київ, проспект 
Голосіївський, 70) у робочі дні з 10.00до 17.00. Відповідальна особа — Го-
лова Правління Дуб Юлія Іванівна).

В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за 
місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного- http://www.sk-spas.com.ua/.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати 
документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноважен-
ня, оформлені згідно діючого законодавства. Телефон для довідок: 
(096) 539-29-31.

Наглядова рада Товариства
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 
ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІА-
лІЗОВАНЕ УПРАВлІННЯ №112 «СТАлЬКОНСТРУКЦІЯ»

(надалі — Товариство), (ідентифікаційний код 01413767; місце зна-
ходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Євпаторійська, б.49)

Товариство повідомляє про проведення чергових Загальних збо-
рів акціонерів (надалі — Збори) 

1. Дата, час та місце проведення зборів:
- Дата та час проведення Зборів: 21 квітня 2017 року, 14:00
- Місце проведення Зборів: 87515, Донецька обл., м. маріуполь, 

вул. Євпаторійська, б.49, зал засідань каб.№1.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів (або їх представників) 

для участі у загальних зборах:
- Час початку реєстрації учасників Зборів: 13:00 
- Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 14:00
- Місце реєстрації учасників Зборів: 87504, Донецька обл., м. марі-

уполь, вул. Євпаторійська, б.49, зал засідань каб.№1.
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 14 квітня 2017 року станом на 24-00 годину.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії та затвердження регла-
менту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Директора про результати фінансово — господарської діяльності 
Товариства за 2016р. та його затвердження.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та його затвердження.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства 

за 2016 р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
5. Затвердження розподілу прибутку за результатами діяльності Това-

риства у 2016р.
6. Вирішення питання про виплату дивідендів (строк, порядок виплати 

дивідендів).
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017р.
8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонер-

ного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменуван-
ня Товариства.

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

10. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій у зв’язку зі зміною найменування Товариства.

11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 
Положення про Наглядову раду шляхом затвердження їх у новій редакції, 
пов’язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товари-
ства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акці-
онерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення 
особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень: «Про за-
гальні збори», «Про Наглядову раду».

12. Затвердження Положення «Про виконавчий орган»
13. Затвердження Принципів (Кодекс) корпоративного управління Това-

риства
14. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-

риства.
15. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.

16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових (або трудових) договорів, що 

укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на 
підписання від імені Товариства договору (контракту) з Головою та члена-
ми Наглядової ради Товариства.

18. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Това-
риства.

19. Прийняття рішення щодо не створення Ревізійної комісії Товариства.
20. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціоне-
рів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

5. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, а також у день проведення Загальних 
зборів, Товариство надає акціонерам, за їх письмовим запитом, можли-
вість особисто ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Зборів, та з проектами рішення з питань 
порядку денного за адресом: 87515 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Єв-
паторійська, б.49, перший поверх, кабінет відділ корпоративного управлін-
ня, у робочі дні з 10:00 до 11:45 та з 13:00 до 15:30 в порядку, встановлено-
му законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами –член наглядової ради Кузьменко Ірина Микола-
ївна. Телефони для довідок: Емітент: (0629) 41-01-86, 33-24-06 

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://su112.com.ua.

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

Найменування показника Період
Звітний
2016р.

Попередній
2015р.

Усього активів 24850 24190
Основні засоби (залишкова вартість) 10338 11181
Довгострокові фінансові інвестиції 15 15
Запаси 4386 2093
Сумарна дебіторська заборгованість 7433 8297
Грошові кошти та їх еквіваленти 171 1044
Нерозподілений прибуток 15393 13765
Власний капітал 15662 14034
Статутний капітал 169 169
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 9188 9048
Чистий прибуток (збиток) 1628 -114
Середньорічна кількість акцій(шт..) 337362 337362
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 188 186

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Зборах. 

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що 
посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт); довіре-
ність на право участі у Зборах для представників фізичних осіб, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

НАГлЯДОВА РАДА ПАТ «СУ№112 «СТАлЬКОНСТРУКЦІЯ»

Публічне акціонерне товариство «Управління будівництва «Укрвод-
буд» (місцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Леніна, буд.130) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 21 квітня 2017 року об 11:00 за адресою: Херсонська обл., 
м. Каховка, вул. леніна, буд.130, зал засідань. Реєстрація акціонерів для 
участі у загальних зборах починається з 10:00 та закінчується 10:45 
21.04.2017 р. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах — 17.04.2017 р. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного (Перелік 
питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів ак-
ціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання го-
ловуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління. 

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016р. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-

вірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р. 
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2016р. 
7. Про попереднє схвалення значних правочинів. 
8. Про затвердження рішень прийнятих Правлінням товариства. 
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 
10. Внесення змін до Статуту та положень Товариства, затвердження 

нової редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів 

Наглядової ради Товариства.
Основні показники фінансово-господаської діяльності (тис. грн.): //

Найменування показника/Період//Звітний 2016р./Попередній 2015р.// Усьо-
го активів/5354/4579// Основні засоби/1677/ 1830// Довгострокові фінансові 
інвестиції/-/-// Запаси/237/302// Сумарна дебіторська заборгованість 
/1180/674// Грошові кошти та їх еквіваленти /2260/1773// Нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток)/ 4601/4003// Власний капітал/4922/4324// Ста-
тутний капітал/321/321// Довгострокові зобов'язання/-/-// Поточні 
зобов'язання/432/255// Чистий прибуток (збиток)/598/639// Середньорічна 
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кількість акцій (шт.)/1284152/1284152// Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)/-/-// Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)/61/50//. 

Акціонери для прийняття рішень з порядку денного можуть ознайо-
митися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів, звернувшись 
для цього до члена наглядової ради О.В. Горбач — посадової особи товари-
ства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у 
робочі дні, у робочий час за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Кіро-

ва, 2 а, приймальна, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх 
проведення. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, дові-
реним особам — паспорт та довіреність. Телефон для довідок: 0553644105. 

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Го-
лова правління А.П. Корсун.

ПРАТ «РАЙКОмУНГОСП» 
(місцезнаходження товариства згідно установчих документів: м. Жито-

мир, провулок Парниковий, 8, код ЄДРПОУ- 05436794) повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 24 квіт-
ня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. житомир, провулок Парни-
ковий, 8, 2-й поверх.

Реєстрація учасників зборів з 09:30 до 09:55 в день та за місцем про-
ведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах — станом на 24 годину 18 квітня 2017 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання робочих органів загальних зборів, лічильної комісії та за-
твердження процедурних питань.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 
2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, основні на-
прямки фінансово- господарської діяльності на 2017 рік.

3. Звіт Ревізора за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2016 р., з урахуванням вимог, передбаченим законом.
6. Про припинення повноважень директора.
7. Про обрання директора товариства.
8. Про припинення повноважень ревізора.
9. Про обрання ревізора товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, акціонери мають можливість ознайомитися у робочі дні з 15:00 до 

17:00 год. за місцезнаходженням товариства: м. Житомир, провулок Пар-
никовий, 8, а в день проведення загальних зборів — у місці їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами — директор Ворошило Василь Олександрович. Те-
лефони для довідок: 0412-25-54-25, 25-47-33. Для участі у зборах при собі 
мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), представникам ак-
ціонерів — паспорт та доручення, оформлене згідно вимог чинного законо-
давства.

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

 Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 302.5 318.8
Основні засоби (залишкова вартість) 221.6 233.5
Довгострокові фінансові інвестиції  — -
Запаси 26.3 33.8
Сумарна дебіторська заборгованість  54.5 51.5
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -151.0 -119.0
Власний капітал  179.0 211.0
Статутний капітал  330.0  330.0
Довгострокові зобов’язання --  -- 
Поточні зобов’язання 123.5 107.8
Чистий прибуток (збиток) -32.0 -10.6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1320152 1320152
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Шановний акціонере!
Публічне акціонерне товариство «ЯВІР-КРЗ» (місцезнаходження: 

02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, ідентифікаційний код юридичної осо-
би 24583124) повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів акці-
онерів та доводить до Вашого відома наступну інформацію:

1. Річні загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2017 року  
о 16-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 10 (ДК «Дніпро»), 
2-ий поверх, актова зала.

2. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення загаль-
них зборів за місцем їх проведення з 15:00 до 15:50 години.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 17 квітня 2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проек-
том порядку денного:

(1) Обрання лічильної комісії.
(2) Затвердження рішення Наглядової Ради про обрання голови та се-

кретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи За-
гальних зборів акціонерів.

(3) Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду.

(4) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
(5) Визначення кількісного складу Наглядової ради.
(6) Обрання членів наглядової ради.
(7) Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Нагля-
дової ради. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради Товариства.

(8) Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
(9) Обрання членів Ревізійної комісії.
(10) Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.
(11) Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) та прийняття рішення за наслідка-

ми його розгляду.
(12) Затвердження річного звіту товариства.
(13) Розподіл прибутку і збитків товариства. Виплата дивідендів.
(14) Зміна типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішен-

ням про зміну типу Товариства.
(15) Зміна найменування Товариства. Визначення дати набрання чин-

ності рішенням про зміну найменування Товариства.

(16) Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення дати набрання 
чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

(17) Прийняття рішення про вчинення значного правочину. Прийняття 
рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Прийняття рішення 
про вчинення правочину, у вчиненні якого є заінтересованість.

(18) Визнання інформації конфіденційною.
5. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, можна ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 
(кабінет головного бухгалтера) у робочі дні (з вівторка по четвер) та робочий 
час (з 10:00 до 12:00), а в день проведення загальних зборів — також у місці 
їх проведення. Відповідальна за ознайомлення: гол. бух. Баранова В.В.

6. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства: 
patyvir.kiev.ua

7. Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціоне-
рам  — документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів на загаль-
них зборах — довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства, та документ, що посвідчує особу.

8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 3692 3328
Основні засоби 3131 3144
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 22 82
Сумарна дебіторська заборгованість 66 71
Грошові кошти та їх еквіваленти 473 31
Нерозподілений прибуток 658 417
Власний капітал 1735 1494
Статутний капітал 110119 110119
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 190 148
Чистий прибуток (збиток) 241 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 440476 440476
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління Е.Б. Єгоров,  15 березня 2017 року

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯВІР-КРЗ»
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(код ЄДРПОУ 01267053, місце знаходження: Волинська обл., м. Ново-
волинськ, вул. Шахтарська, 55) повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року о 12:00 за адре-
сою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 55.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у 
загальних зборах розпочнеться об 11:30 год. і закінчиться об 11:50 год. за 
місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на за-

гальних зборах акціонерів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосу-

вання на загальних зборах акціонерів

4. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товари-
ства за 2016 рік.

6. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 
2016 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік за на-
слідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. Затвер-
дження результатів діяльності Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства отриманого у 2016 році.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних провочинів, які можуть зчинятися Товариством протягом не більше як 
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру пра-
вочинів та їх граничної сукупної вартості.

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРДИ-
чІВСЬКИЙ м’ЯСОКОмБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00443430, місцез-
находження: 13300, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Житомир-
ська, 82) повідомляє, що 27 квітня 2017 року о 13:00 відбудуться чергові 
загальні збори акціонерів в приміщенні Товариства (адмінбудинок, 1-й по-
верх, кімната №1) за адресою: вул. житомирська, 82, м. Бердичів, жи-
томирська область.

Реєстрація учасників зборів з 12:00 до 12:45 за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 

складається станом на 21 квітня 2017 р. (на 24 годину за 3 робочих дні до 
зборів).

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 р.
4. Звіт Ревізійної комісії про свою роботу та висновки по річному звіту 

генерального директора та балансу Товариства за 2016 р.
5. Звіт Наглядової ради про свою роботу за 2016 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та балан-

су Товариства за 2016 рік, звіту ревізійної комісії та звіту наглядової ради.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 

2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Про укладення цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. 
Для участі у зборах мати при собі паспорт, а для представників акціонерів - 

також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. З 
матеріалами зборів акціонери можуть ознайомитись за місцем знаходження 

Товариства (адмінбудинок) з 9:30 до 17:00 кожного дня крім вихідних.
До уваги акціонерів! Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 

інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: 00443430.smida.gov.ua. Звертаємо увагу акціонерів, 
згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах 
можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою 
про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Довідки за телефоном: (04143)5-08-88.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Звітний 

період 
2016

Попередній 
період 
2015

Усього активів 11101 8578
Основні засоби 13316 10806
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 483 274
Сумарна дебіторська заборгованість 356 292
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 3889 2172
Статутний капітал 3881 3881
Довгострокові зобов’язання 6320 5590
Поточні зобов’язання 892 816
Чистий прибуток (збиток) (793) (1254)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15522902 15522902
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 18 25

Наглядова рада Товариства

До відома акціонерів 

ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР»
Повідомляємо, що Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного 

товариства «ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ПРОТАСІВ 
ЯР» (місцезнаходження: вул. Протасів Яр, 23, м. Київ, Україна, 03038) від-
будуться 18 квітня 2017 р. за адресою: вул. Протасів Яр, 23, м. Київ, Украї-
на, 03038. Початок зборів о 10 годині 30 хв.

Реєстрація учасників зборів з 10 години 00 хв. до 10 години 15 хв. в день 
та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів на право участі у Загальних зборах 
акціонерів — станом на 24 годину 11 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії для забезпечення проведення голосування 

на Загальних зборах Товариства.
3. Звіт директора ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяль-
ності на 2017 рік та його затвердження.

4. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність То-
вариства у 2016 році та його затвердження.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

6. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР».
7. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» шля-

хом викладення його в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

«ПРОТАСІВ ЯР» (тис. грн.) 
Найменування показника 2016 рік 2015 рік

Усього активів 3 520,4 3 666,9

Основні засоби 2 449,3 2 518,7
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1 066,7 1 147,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,4 1,2
Нерозподілений прибуток (947,6) (663,1)
Власний капітал 2 652,4 2 936,9
Статутний капітал 3 600,0 3 600,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 868,0 730,0
Чистий прибуток (збиток) (284,5) 25,3
Середньорічна кількість акцій шт. 360 000 360 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, 
шт.

- -

 Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 6 5

Кожний акціонер має право брати участь у Загальних зборах акціонерів 
персонально або через свого представника. Участь у Загальних зборах є 
добровільною. Акціонер самостійно вирішує брати чи не брати йому участь 
у Загальних зборах акціонерів.

При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати документ, що посвідчує їх особу, а представникам акціонерів — доку-
менти, що посвідчують їх особу та повноваження.

Для ознайомлення з матеріалами, з якими акціонери можуть ознайо-
митися під час підготовки до Загальних зборів, необхідно звертатись за 
адресою: вул. Протасів Яр, 23, м. Київ, Україна, 03038. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — директор 
ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» Жила С.А. Телефони для довідок: (044)528-92-60, 
(044) 206-46-92.

Директор ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР»  С.А. жила

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОВОлИНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОмБІНАТ» 
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Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік (тис.грн.) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 939,9 867,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12,5 17,9
Сумарна дебіторська заборгованість 31,0 19,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,0 44,2
Нерозподілений прибуток -901,6 -858,9
Власний капітал 596,0 638,7
Статутний капітал 25,4 25,4
Довгострокові зобов’язання 90,8 90,8
Поточні зобов’язання 318,6 219,6

Чистий прибуток (збиток) -42,7 -70,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Інформація за проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: ndok.pat. ua. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 
24 годину 27.04.2017 року. З матеріалами, що стосуються порядку денного за-
гальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися особисто прибувши 
за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 55 в робочий 
час з 9:00 до 15:00 (відповідальна особа Миколаюк О.В). Для участі у зборах при 
собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або 
довірену особу, для представників акціонерів — доручення на право участі у 
зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості.

1.Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль». 2.Код за ЄДРПОУ 
05471336. 3.Місцезнаходження 10001, м. Житомир вул. Металістів, буд.6. 
4.Міжміський код, телефон та факс 0412 427627 427627. 5.Електронна по-
штова адреса vzphmіl@emzvіt.com.ua 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.
vzphmіl.ho.ua 7.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів 15 березня 2017 року (Протокол 

загальних зборів акціонерів №1 від 15.03.2017 р.) з дати державної реє-
страції Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-
закупівельне підприємство «Хміль» припинено повноваження:

- члена Наглядової ради, голови Наглядової ради Старовойтова Анато-
лія Олексійовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 0.09263 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з 03.04.2014 р., на 
посаді голови Наглядової ради Товариства перебував з 15.03.2016 р. По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. За-
мість звільненої особи на посаду голови Наглядової ради нікого не обрано, 
так як голову Наглядової ради буде обрано на першому засіданні Наглядо-
вої ради ПрАТ «ВЗП «Хміль»;

- члена Наглядової ради Гаврилюка Андрія Олександровича, який не 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради Товариства 
перебував з 03.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних;

- члена Ревізійної комісії, голови Ревізійної комісії Присяжнюк Ольги Ми-
колаївни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.10189 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На 
посаді голови та члена Ревізійної комісії Товариства перебувала з 
03.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Замість звільненої особи на посаду голови Ревізійної комісії ні-
кого не обрано, так як голову Ревізійної комісії буде обрано на першому 
засіданні Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль»;

- члена Ревізійної комісії Варварюк Надії Петрівни, яка не володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії Товариства перебувала 
з 03.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних;

- члена Ревізійної комісії Муравської Ніни Іванівни, яка володіє часткою 
в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.09263 %. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Непогашеної судимості за корис-

ливі та посадові злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії Товари-
ства перебувала з 03.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних.

За рішенням загальних зборів акціонерів від 15.03.2017 р. (Протокол 
загальних зборів акціонерів №1 від 15.03.2017 р.) обрано на строк з дати 
державної реєстрації Статуту ПрАТ «ВЗП «Хміль» та до 15.03.2020 року 
членами Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» наступних осіб:

- Старовойтова Анатолія Олексійовича, який володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента 0.09263 %. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 
років, — електрогазозварювальник. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є 
представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є неза-
лежним директором);

- Латашевича Андрія Михайловича, який володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 77.46257 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 ро-
ків, — голова правління, радник голови правління. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є 
акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором);

- Ніконенка Миколу Леонідовича, який володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента 0.09263 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, — 
голова правління, радник голови правління. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером 
(не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є 
незалежним директором).

За рішенням загальних зборів акціонерів від 15.03.2017 р. (Протокол 
загальних зборів акціонерів №1 від 15.03.2017 р.) обрано на строк з дати 
державної реєстрації Статуту ПрАТ «ВЗП «Хміль» та до 15.03.2020 року 
членами Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» наступних осіб:

- Присяжнюк Ольгу Миколаївну, яка володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента 0.10189 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, — бухгал-
тер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- Варварюк Надію Петрівну, яка часткою в статутному капіталі Емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, — технолог. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- Рудківського Віктора Анатолійовича, який часткою в статутному капіта-
лі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, — за-
ступник начальника по матеріальному забезпеченню. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ІІІ. Підпис 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2. Голова правління Латашевич Олексій Ан-
дрійович. 15.03.2017 р.

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИчО-ЗАКУПІВЕлЬНЕ ПІДПРИЄмСТВО «ХмІлЬ»

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного Загальних 
зборів акціонерів 

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОС-
ТАчАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «ХмЕлЬНИЦЬКГАЗ» 
(надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 29000, Хмельницька 

область, м. Хмельницький, просп. Миру, 41, повідомляє своїх акціонерів 
про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Това-
риства, призначених на 31 березня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. 
Хмельницький, просп. Миру, 41 (в актовому залі Товариства), шляхом 

включення нових питань: 
- Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством зна-

чних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
- Про подальше схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчи-

нення яких є заінтересованість.
З проектами рішень до нових питань проекту порядку денного Загаль-

них зборів акціонерів Товариства можна ознайомитись на веб-сайті Това-
риства за адресою: https://km.104.ua/ .

ПАТ «ХмЕлЬНИЦЬКГАЗ»
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В доповнення до оприлюдненого ПАТ «Херсонгаз» повідомлення про 
проведення річних загальних зборів в офіційному друкованому виданні На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 38 від 24.02.2017, 
яке розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку 27.02.2017 надаємо інформа-
цію щодо основних показників фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства за 2016 рік:

Найменування 
показника

Фінансова звітність Консолідована фінансо-
ва звітність

Період
звітний попередній звітний попередній

Усього активів 392 244 341 309 844 736 506 709
Основні засоби 300 819 267 231 305 607 271 484
Довгострокові 
фінансові інвестиції

- - - -

Запаси 4 724 3 360 9 101 7 003
Сумарна дебіторська 
заборгованість

61 899 36 394 447 999 179 448

Грошові кошти та їх 
еквівалент

6 566 10 569 13 893 21 276

Нерозподілений 
прибуток

52 051 36 627 58 307 39 941

Власний капітал 59 426 44 002 65 682 47 316
Статутний капітал 7 375 7 375 7 375 7 375
Довгострокові 
зобов’язання

223 289 191 639 223 289 191 644

Поточні зобов’язання 109 529 105 668 555 765 267 749
Чистий прибуток 
(збиток)

19 921 8 412 22 863 11 243

Середньорічна 
кількість акцій (шт.)

147494550 147494550 147494550 147 494 550

Кількість власних 
акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- - - -

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп 
власних акцій 
протягом періоду

- - - -

Чисельність працівни-
ків на кінець періоду 
(осіб)

1 175 1 318 1 472 1 594

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомлені Го-
лова правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієв А.Г.

Шановний акціонере!
Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «КАлЬчИЦЬКИЙ КАР'ЄР» (далі Товариство) відповідно 
до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», повідомляє, що чергові загальні 
збори акціонерів та їхніх представників відбудуться 28 квітня 2017 о 10:00 
за адресою: 87040, Донецька область, Володарський район, с. Каль-
чик, адміністративний корпус Товариства, кабінет директора. Реєстра-
ція акціонерів для участі у зборах буде здійснюватись за місцем проведен-
ня зборів в день їх проведення з 09:30 до 10:00. Для участі у зборах 
акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів — оформлена належним чином довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах: станом на 24 квітня 2017 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря затвердження порядку (регламен-

ту) проведення річних зборів акціонерів Товариства.
3. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 

2016 рік.
4. Про розгляд та затвердження звіту голови правління про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, затвердження 
річного балансу станом на 31.12.2016 р. і річного звіту.

5. Розподілення прибутку та виплата дивідендів.
6.Про розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
7.Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

8. Внесення змін до Статуту.
З матеріалами порядку денного акціонер може ознайомитися за місцем 

знаходження Товариства з 31.03.2017 р. з 10:00 до 15:00 (крім вихідних: 
Субота, Неділя). Відповідальна особа — гл.бух. Неділько Н.Ю. Довідки за 
телефоном: 095 511 79 99.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 рік (тис.грн.)
Найменування показника Звітний, 

за 2016 
рік

Пере-
дній, за 
2015 рік

Усього активів 86166 83299
Основні засоби 43810 44422
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 26938 27769
Сумарна дебіторська заборгованість 4638 1496
Грошові кошти та еквіваленти 447 549
Нерозподілений прибуток -21063 -21510
Власний капітал 8434 7987
Статутний капітал 25040 25040
Довгострокові зобов’язання 20093 20093
Поточні зобов’язання 56158 53670
Чистий прибуток (збиток) 447 -1301
Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

-

Чисельність працівників на кінець звітного періоду 48 48

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»; 
2.Код за ЄДРПОУ: 13645980; 3.Місцезнаходження: 76495, м.Iвано-
Франкiвськ, с.Хриплин, вул.Пресмашівська,6; 4.Міжміський код, телефон та 
факс: 0342241185; 5.Електронна поштова адреса: reestock@ivf.ukrpack.net; 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: rbp.prat.ua. 7.Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення: За рішенням загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Ремонтно-будівельне підприємство» (Протокол №1 загальних зборів 
акціонерів від 15.03.2017р.) у зв’язку із закінченням терміну повноважень при-
пинено повноваження: голови Наглядової ради Грималюка Олега Михайлови-
ча, володіє часткою в статутному капіталі 64,535%; члена Наглядової ради 
Вирсти Володимира Петровича, не володіє часткою в СК; члена Наглядової 
ради Копачука Ореста Васильовича, не володіє часткою в СК; Голови Прав-
ління Кульчицького Анатолiя Казимировича, згоди на розкриття паспортних 
даних не надав, не володіє часткою в СК; члена Правління Грималюк Вiри 
Василiвни, не володіє часткою в СК; члена Правління Струка Iгоря Iвановича, 
не володіє часткою в СК; голови Ревізійної комісії Каплун Любові Михайлiвни, 
не володіє часткою в СК; члена Ревізійної комісії Луцишина Андрiя Ярославо-
вича, не володіє часткою в СК; члена Ревізійної комісії Процака Iвана 
Iвановича, не володіє часткою в СК. Всі перелічені особи перебували на по-
саді з 2014р., згоди на розкриття паспортних даних не надали. Загальними 

зборами акціонерів 15.03.2017р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів 
від 15.03.2017р.) терміном на 3 роки обрано: Голова Правління Грималюк 
Олег Михайлович, попередня посада голова наглядової ради, володіє част-
кою в статутному капіталі 64,535%; член Правління Струк Василь Володими-
рович, попередня посада водій, не володіє часткою в СК; член Правління Ка-
плун Любов Михайлiвна, попередня посада голова Ревiзiйної комiсiї, не 
володіє часткою в СК; член Наглядової ради (обрана Головою Наглядової 
ради відп. до протоколу №4 засідання Наглядової ради від 15.03.2017р.) Гри-
малюк Віра Василівна, попередня посада член Правління, не володіє часткою 
в СК; член Наглядової ради Поливода Анатолій Володимирович, попередня 
посада директор виробничої бази, не володіє часткою в СК; член Наглядової 
ради Білуник Богдан Михайлович, попередня посада різноробочий, не володіє 
часткою в СК; голова Ревізійної комісії Дмитрук Іван Михайлович, попередня 
посада водій, не володіє часткою в СК; член Ревізійної комісії Вирста Володи-
мир Петрович, попередня посада член Наглядової ради, не володіє часткою в 
СК; член Ревізійної комісії Копачук Орест Васильович, попередня посада член 
Наглядової ради, не володіє часткою в СК. Всі обрані особи згоди на розкриття 
паспортних даних не надали. Усі звільнені та обрані посадові особи непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не мають. 

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Найменування посади: голова Правління Грималюк О.М. 
Дата 15.03.2017р. 

ПАТ «ХЕРСОНГАЗ» 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕмОНТНО-БУДIВЕлЬНЕ ПIДПРИЄмСТВО»
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ПОВІДОмлЕННЯ про проведення річних загальних зборів.
Приватне акціонерне товариство «БУДІНДУСТРІЯ», код за ЄДРПОУ 

30836051 (надалі Товариство), місцезнаходження: Україна, 52012, Дні-
пропетровська обл., Дніпропетровський район, с.Партизанське, вул.Лені-
на, 25, повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 
20 квітня 2017 року о 14:00 за адресою: 52012, Дніпропетровська 
обл., Дніпропетровський р-н, с.Партизанське, вул.леніна, 25, акто-
вий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загаль-
них зборах відбудеться 20 квітня 2017 року, початок реєстрації з 13:00 
год., закінчення 13:30 год., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропе-
тровський р-н, с.Партизанське, вул.Леніна, 25, актовий зал. Для реєстра-
ції акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціо-
нерів — паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного 
законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах Товариства: 24:00 13 квітня 2017 року.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Порядок проведення річних загальних зборів акціонерів. Затвер-

дження рішення протоколу Наглядової ради про засвідчення бюлетенів 
шляхом підписання їх Генеральним директором та відбитком печатки То-
вариства.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

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

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

6. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
8. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Будіндустрія» 

шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.
9. Про призначення (створення та обрання персонального складу) ко-

місії з припинення Приватного акціонерного товариства «Будіндустрія».
10. Про відкликання органів управління Товариства.
11. Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в акціоне-

рів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти при-
йняття Зборами рішення про припинення Приватного акціонерного това-
риства «Будіндустрія» шляхом перетворення у товариство з обмеженою 
відповідальністю.

12. Про затвердження порядку обміну акцій Приватного акціонерного 
товариства «Будіндустрія» на частки у статутному капіталі Товариства з 

обмеженою відповідальністю — правонаступника Приватного акціонер-
ного товариства «Будіндустрія».

13. Про затвердження порядку, строків та умов здійснення припинен-
ня Приватного акціонерного товариства «Будіндустрія» шляхом його пе-
ретворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

14. Про затвердження плану перетворення приватного акціонерного 
товариства «Будіндустрія».

15. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної ко-
місії.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 21 березня по 
20 квітня 2017 року у робочі дні з 10:00 год. до 12:00 год. за адресою: 
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с.Партизанське, вул.Лені-
на, 25, другий поверх, Приватне акціонерне товариство «Будіндустрія».

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — корпоративний секретар Удовиченко Ілона Петрівна.

Телефон для довідок: (0562) 767-12-09.
Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів: www.budindustriya.dp.ua

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.) у 2016 р.

Найменування, показники Звітний період 
2016 р.

Попередній 
період 2015 

р.
Усього активів 15973,7 14501,8
Основні засоби 11553,0 11496,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2571,5 1528,7
Сумарна дебіторська заборгованість 1637,3 1286,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 13,9 70,2
Нерозподілений прибуток 40,1 -10,0
Власний капітал 12197,5 12143,9
Статутний капітал 11876,5 11876,5
Довгострокові зобов’ язання - -
Поточні зобов’язання 3776,2 2357,9
Чистий прибуток (збиток) 95,9 69,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11876533 11876533
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

19 19

Генеральний директор  В.Г. Шинкевич

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІНДУСТРІЯ»

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 

ЦЕНТР «ТРАНСМАШ» (місцезнаходження: 61045, м. Харків, провулок Ота-
кара Яроша, 18, офіс 107, код 30009065) повідомляє про скликання річних 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2017 року о 15 год. 
за адресою: 61045, м. Харків, провулок Отакара Яроша, 18, офіс 107.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Збо-
рах, відбудеться з 14 год. по 14 год. 55 хв. в день проведення Зборів за 
місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонери (їх представників) повинні мати при собі доку-
мент, що посвічує особу (паспорт). Представники акціонерів, крім докумен-
ту, що посвідчує особу, повинні також мати доручення на право участі та 
голосування на Зборах, оформлене згідно чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, 
складається станом на 24 годину 17 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати до складу лічильної комісіі річних загальних 

зборів акціонерів ПрАТ «НВЦ «ТРАНСМАШ» членів наглядової ради 
Дем’яненко Сергія Олександровича, Сосновенко Сергія Степановича.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати головою зборів Басова Максим Геннадійовича, 

секретар зборів Мокроусов Сергій Дмитрович.
3.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту генерального директора.
Проект рішення: Затвердити звіт Генрального директора за результата-

ми роботи у 2016 році., рішення за наслідком розгляду звіту.
4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за резуль-

татами роботи у 2016 році., рішення за наслідком розгляду звіту.
5.Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту Ревізора Товариства.
Проект рішення: Затвердити висновок Ревізора Товариства про резуль-

татами діяльності у 2016 році., рішення за наслідком розгляду звіту.
6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «НВЦ «ТРАНС-

МАШ» за 2016 рік.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства.
Проект рішення: Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 

2016 рік у розмірі 2026,0 тис.грн.у наступному порядку:
- 2026,0 тис.грн. направити на розвиток Товариства та поповнення обі-

гових коштів;
- виплату дивідентів по простих іменних акціях за 2016 рік не здійснювати.
Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-

тань порядку денного, можливо у робочі дні з з 9.00 до 17.00 години за 
адресою: 61045, м. Харків,пр.Отакара Яроша,18,оф.107.

Адреса власного веб-сайту , на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річ-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
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них Загальних Зборів акціонерів Товариства: www.transmash.lugansk.ua/
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 

акціонерів з документами — голова наглядової ради Басов М.Г. Тел. для 
довідок: (0642) 34-72-03.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
 ПрАТ «НВЦ «ТРАНСмАШ» за 2016 р., тис.грн. 
 Найменування показника Період

2015 р. 2016 р.
Усього активів 148 978 131 023
Основні засоби (залишкова вартість) 61054 60425
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 25041 22370
Сумарна дебіторська заборгованість 47201 29110
Грошові кошти та їх еквіваленти 102 2429

Нерозподілений прибуток (збиток) 18703 20729
Власний капітал 31546 33519
Статутний капітал 6558 6558
Довгострокові зобов’язання 16947 15966
Поточні зобов’язання 100485 81538
Чистий прибуток (збиток) -1528 2026
Середньорічна кількість акцій (шт.) 394850 394850
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 322 277

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено у виданні 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
17.03.2017р. № 52(2557).

Голова Наглядової ради  м.Г. Басов

До уваги акціонерів 
ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕлЕКТРОТЕХНОлОГІЯ» 

(Код ЄДРПОУ 05402335)
Місцезнаходження: 69065, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3. 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ» 

(надалі – Товариство) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів 
Товариства (надалі – Збори) відбудуться 26 квітня 2017 року о 15 годи-
ні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3, зал засі-
дань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  - 20 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(ПЕРЕлІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОлОСУВАННЯ):

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рі-
шення про припинення повноважень Лічильної комісії.

2. Звіт Правління про підсумки роботи Товариства за 2016 рік, прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2017  рік.

4. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 
8. Затвердження Статуту приватного акціонерного товариства «Елек-

тротехнологія». (Надалі – ПрАТ «Електротехнологія»)
9. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Елек-

тротехнологія».
10. Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «Електротех-

нологія».

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕлЕКТРОТЕХНОлОГІЯ»

ПАТ «АВТОРАДІАТОР» 
У повідомленні про Загальні збори акціонерів ПАТ «АВТОРАДІА-

ТОР» №31 від 15.02.2017р читати: 

Дата складання переліку акціонерів на право участі у Загальних 
зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Авторадіа-
тор» на 24 -00 годину 16 березня 2017року. 

Директор ПАТ «Авторадіатор»  П В Прохоров

(код за ЄДРПОУ 32070105, місцезнаходження: 02121 Київська обл., 
Дарницький р-н., м. Київ Харкiвське шосе, будинок 201/203)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 28 квітня 2017 р. о 15:00 год за адресою: 02121 Київ-
ська обл., Дарницький р-н., м. Київ, Харкiвське шосе, будинок 
201/203, в актовому залі.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 14:20 до 14:40 год. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕлІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 
ГОлОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для про-

стого голосування.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

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

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл при-
бутку за 2016 рік. 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 24747 25792
Основні засоби 9321 5706
Довгострокові фінансові інвестиції 916 916
Запаси 4927 7236
Сумарна дебіторська заборгованість 4615 7540
Грошові кошти та їх еквіваленти 452 1386
Нерозподілений прибуток 19034 24988
Власний капітал 19296 25250
Статутний капітал 210 210

Довгострокові зобов’язання 20 20
Поточні зобов’язання 5431 522
Чистий прибуток (збиток) (4319) (2910)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 210000 210000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

66 63

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах станом на 24 годину 24 квітня 2017 року, за три ро-
бочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за 
адресою: 02121, м. Київ, Дарницький р-н., Харкiвське шосе, будинок 
201/203, бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Мєзєнцев О.Г.

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику 
для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого 
товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлен-
ня. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх 
проведення без попереднього письмового запиту. Для реєстрації учас-
никам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАС-
ПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно 
діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного — kas.nr-avers.com.ua 

Тел. для довідок: (044) 564-0001 
Правління ПРАТ «КОРДОН АВІА СЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРДОН АВIА СЕРВIС»



№52, 17 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

161

11. Затвердження Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Електротех-
нологія».

12. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Електротехнологія».
13. Затвердження умов контрактів, що будуть укладатися з членами На-

глядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з 

членами Наглядової ради.
15. Визначення особи, яка уповноважується здійснити реєстрацію Ста-

туту ПрАТ «Електротехнологія».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн), (звітний період/попередній період):
Усього активів – 15728/15198. Основні засоби – 11024/11869. Довгостро-

кові фінансові інвестиції – 0/0. Запаси – 2462/2419. Сумарна дебіторська 
заборгованість – 1076/780. Грошові кошти та їх еквіваленти – 782/-. Нероз-
поділений прибуток – 10634/10884. Власний капітал – 11748/11998. Статут-
ний капітал – 1082/1082. Довгострокові зобов'язання – 0/0. Поточні 
зобов'язання – 3980/3200. Чистий прибуток (збиток) – (250)/(1760). Серед-
ньорічна кількість акцій (шт.) – 1081877/1081877. Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду (шт.) – 0/0. Загальна сума коштів, витрачених 

на викуп власних акцій протягом періоду – 0/0. Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб) – 129/144.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 26 квітня 
2017  року з 14:00 до 14:50 години за адресою проведення Зборів. При 
собі мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - до-
датково доручення на право участі в Зборах, засвідчене згідно вимог чинно-
го законодавства.

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитися за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3, к. 613 (в понеділок, ві-
второк та середу з 10.00 до 16.00 години, обідня перерва з 11.30 до 12.00 
години), а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, – Сидоров О.М.

Телефони для довідок: (061) 284-14-14, (61) 284-13-23
Голова правління  мурзак Сергій Володимирович

Повідомлення
про чергові Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САРНЕН-
СЬКЕ АТП - 15640» повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів, що відбудуться 25 квітня 2017 року об 11-00 год. за 
адресою Рівненська область 34500, м. Сарни, вул.. Белгородська, 40 в 
адміністративному корпусі кімната №3 (актова зала, 2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в Загальних збо-
рах проводиться з 09.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення зборів. Право 
участі в Загальних зборах мають акціонери (їх представники) , які обліковують-
ся в реєстрі акціонерів складеному станом на 24 годину 19 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного:
1. Звіт директора про підсумки фінансово — господарської діяльності 

товариства в 2016 році.
2. Розподіл прибутку та джерела покриття збитків за результатами гос-

подарської діяльності товариства за 2016 рік .
3. Звіт наглядової ради про діяльність в 2016 році та прийняття рішення .
4. Звіт ревізора про результати діяльності в 2016 році. та прийняття рі-

шення за наслідками звіту .
5. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
6. Припинення повноважень ревізора.
7. Обрання нового складу наглядової ради та ревізора.
8. Затвердження річної фінансової звітності.
Для участі у річних Загальних зборах акціонерам потрібно мати при собі 

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

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів з 20.03.2017 

року до їх початку, (з 12-00 годин до 16-00 год., крім суботи та неділі) в примі-
щенні бухгалтерії підприємства кімната №2 (другий поверх адміністративного 
корпусу) за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Белгородська, 40.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Лобасюк Л.В. 

Адреса веб сайту : www.atp -15640.pat.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Сарненське АТП — 15640»
(тис. грн.)

 Найменування показника  період
Звітний
2016 р

Поперед-
ній 2015 р

Усього активів 846,7 686,3
Основні засоби 803,3 651,3
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 3,5
Сумарна дебіторська заборгованість 33,4 27,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,6 7,6
Нерозділений прибуток (2562,9) (2319,0)
Власний капітал 1453,6 1453,6
Статутний капітал 250,8 250,8
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1237,1 965,8
Чистий прибуток (збиток) (243,9) 22,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1003236 1003236
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 30

ПрАТ «KGS & CО» повідомляє про проведення річних (чергових) за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2017 р. об 11-00 годи-
ні в приміщенні підприємства за адресою: 63525, Харківська область, 
чугуївський район, смт. малинівка, вул. Олімпійська, 5, Адміністра-
тивний корпус заводу. Початок реєстрації акціонерів (уповноважених 
представників) о 10-40, закінчення реєстрації – о 11-00.

Порядок денний:
1. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності то-

вариства за 2016р.;
2. Звіт ревізора про результати фінансово-господарської діяльності то-

вариства за 2016 р.;
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства станом на 

31.12.2016 р.;
4. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2017 р.;
5. Розподіл прибутків та збитків товариства за наслідками фінансово-

господарської діяльності товариства у 2016р.;
6. Затвердження договорів та угод, укладених дирекцією в порядку пе-

редбаченому розділом 11 Статуту товариства.

Обговорення питань порядку денного та прийняття по них рішень від-
буватиметься на підставі основних показників фінансово-господарської ді-
яльності підприємства за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 рр. відповідно 
до наведеної нижче таблиці (тис. грн.): 

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 188249 287164

Основні засоби 46350 167260
Довгострокові фінансові інвестиції 4 3
Запаси 56668 29932
Сумарна дебіторська заборгованість 24886 29520
Грошові кошти та їх еквіваленти 2305 409
Нерозподілений прибуток -874726 -825811
Власний капітал -764726 -715811
Статутний капітал 110000 110000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 952975 1002975
Чистий прибуток (збиток) -48915 -654449
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1100000 1100000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 

93 195

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – 
також довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

До скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайоми-
тися в повному обсязі з документами та матеріалами з питань, включених 
до порядку денного за адресою: Україна, Харківська область, Чугуївський 
район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, буд. 5.

Дирекція товариства.

ПрАТ «KGS & CО» 
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«чОРНОмОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД»,
місцезнаходження: 54000, миколаївська обл., м. миколаїв, вул. Ін-

дустріальна, будинок 1, ідентифікаційний код 14312980 (надалі — То-
вариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі — Збори),

які відбудуться 19 квітня 2017 року за адресою: миколаївська обл., 
м. миколаїв, вул. Індустріальна, будинок 1/6, заводоуправління, 1 по-
верх, актовий зал. 

Початок Зборів об 11.00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем про-

ведення Зборів з 10.00 годин до 10.45 годин у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах — 12.04.2017р.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що 

посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, що відповідно до чинного законодав-

ства підтверджують повноваження — представникам акціонерів.

Перелік питань, включених до порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
3. Звіт Дирекції за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності про-
тягом звітного періоду.

5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності 
за 2016 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

6. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
7. Зміна типу та найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій 

редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної 
реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради.

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

Найменування показника період 
2016р 2015р

Усього активів 928 048 1 055 432
Основні засоби 173 121 200 658
Довгострокові фінансові інвестиції 200 000 200 000
Запаси 116 678 96 329
Сумарна дебіторська заборгованість 341 790 462 131
Грошові кошти та їх еквіваленти 570 40
Нерозподілений прибуток -633 147 -467 874
Власний капітал -407 683 -242 410
Статутний капітал 129 196 129 196
Довгострокові зобов’язання 678 120 683 897
Поточні зобов’язання 657 611 613 945
Чистий прибуток (збиток) -169 668 -47 683
Середньорічна кількість акцій (шт.) 516 782 080 516 782 080
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)

57 67

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, можуть 
особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за місцезнаходженням 
Товариства: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1, 
каб. 211 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Генеральний директор), а у день проведення Зборів — та-
кож у місці їх проведення. Пропозиції щодо порядку денного направляти в 
письмовій формі за тією ж адресою.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://14312980.smida.gov.ua

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (067) 218-89-56.

Шановні акціонери 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗОДчА ДІАДЕмА» 

(місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова. буд. 12)
Повідомляємо, що загальні збори ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» відбудуть-

ся 20 квітня 2017 року о 11 годині, за адресою: 04050, м. Київ, 
вул.  мельникова. буд. 12 , кімната № 1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 20 квітня 2017 року з 10.00 до 10.45 год. за місцем та у день про-
ведення зборів.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 14 квітня 2017 року на 24 годину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1) Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».
2) Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
3) Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної  

комісії.
4) Обрання Голови та секретаря загальних зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІА-

ДЕМА».
5) Звіт Правління ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
6) Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та ба-

лансу) ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» за 2016 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 

2016  рік.
8) Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
9) Внесення змін до статуту ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА», шляхом при-

йняття статуту ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» в новій редакції.
10) Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕ-

МА».
11) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчи-

нені Головою правління ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» у 2017-2018 роках, а 
саме правочини, сукупна гранична вартість яких не перевищуватиме 90 % 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (на кожен правочин).

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

за 2016 рік:

Найменування показника Звітний період 
2016,грн

Попередній 
період 2015,грн

Усього активів 1788 тис. 1785 тис
Основні засоби 4 тис. 4 тис.
Довгострокові фінансові інвестиції 128 тис. 128 тис. грн.
Запаси 3 тис. 1 тис.
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

1645 тис. 1632 тис.

Грошові кошти та їх еквіваленти 8 тис. 20 тис.
Непокритий збиток 438 тис. 424 тис.
Власний капітал 182 тис. 168 тис.
Статутний капітал 256 тис. 256 тис.
Поточні зобов'язання 1970 тис. 1953 тис.
Чистий фінансовий результат 
прибуток (збиток) 

(14 тис.) (49 тис.)

Сукупний дохід 0 тис. 0 тис.
Середньорічна кількість 
акцій

1 шт. 1 шт.

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом 
періоду

0 шт. 0 шт.

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 грн. 0 грн.

Чисельність працівників на кінець 
періоду

1 особа 1 особа

Для реєстрації учасникам загальних зборах необхідно мати: акціо-
нерам паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі 
у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства Укра-
їни. 

Ознайомитись з матеріалами і документами необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного також у місці їх проведення, прово-
диться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова. буд. 12, кімната № 1 
у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 9.00 до 18.00 год. за 
київським часом). Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» з матеріалами і документами – 
Медведєв Євген Валентинович

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Голова Правління ПрАТ «ЗОДчА ДІАДЕмА» медведєв Є.В. 14 березня 
2017 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВСЬКЕ УПРАВлІННЯ 

мЕХАНІЗАЦІї № 11»
(код за ЄДРПОУ 01413974, 

місцезнаходження: 61030, м. Харків, вулиця Біологічна, 25)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться
28 квітня 2017 р. о 14:00 год за адресою: 

м. Харків, вул. Біологічна, 25, 3 поверх, кімн.35.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем

проведення зборів з 13:15 до 13:45 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 загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

голосування.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності 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 рік, розподіл прибут-
ку за 2016 рік. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 7368,4 7662,5
Основні засоби 7368,4 7662,5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 35,8 37,2
Сумарна дебіторська заборгованість 486,9 376,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 102,7 3,5
Нерозподілений прибуток (5692,3) (5694,8)
Власний капітал 8130,6 8128,1
Статутний капітал 121,4 121,4
Довгострокові зобов'язання 1,2
Поточні зобов'язання 197,2 155,2
Чистий прибуток (збиток) 2,5 1
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)

20 23

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах станом на 24 годину 24 квітня 2017 року, за три робо-
чі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготов-
ки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою:  
м. Харків, вул. вул. Біологічна, 25 бухгалтерія з понеділка по п’ятницю 
з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами Коломійченко В.К. Документи на-
даються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлен-
ня, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не 
пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день про-
ведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи нада-
ються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без по-
переднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - довіреність, 
оформлену 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.hum11.nr-avers.com.ua/ 

Тел. для довідок: (057) 733-21-90. Наглядова рада ПрАТ «Харківське 
управління механізації №11»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОмЕРЕжмОНТАж»

(код за ЄДРПОУ 24673123, місцезнаходження: 62465, 
Харківська обл., Харківський р-н, 
м. Південне, вул. Молодіжна 10/2)

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 28 квітня 2017 р. о 10:00 год.

за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м. Південне, 
вул. Молодіжна 10/2, кімн. № 1

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 09:30 до 09:45 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

(ПЕРЕлІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОлОСУВАННЯ):
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне 

забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товари-
ства.

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 про-

стого голосування.
6. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

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

7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку за 
2016 рік. 

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 1319 1193
Основні засоби 1452 1098
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 275 210
Сумарна дебіторська заборгованість 116 255
Грошові кошти та їх еквіваленти 144 170
Нерозподілений прибуток 1092 844
Власний капітал 1174 926
Статутний капітал 82 82
Довгострокові зобов'язання 71 108
Поточні зобов'язання 74 159
Чистий прибуток (збиток) 254 286
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8200 8200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

9 9

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах станом на 24 годину 24 квітня 2017 року, за три ро-
бочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів 
з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звертатися за 
адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м. Південне, вул. Моло-
діжна 10/2, кім. 1 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Поса-
дова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами Сагателян Г.Г. 

Документи надаються акціонеру товариства або його представни-
ку для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого 
товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайом-
лення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціоне-
рів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці 
їх проведення без попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, 
оформлене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує 
особу. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного – http://www.emm.nr-avers.com.ua/ 

Телефон для довідок: (057)748-72-30
Директор ПрАТ «Емм» 
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ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів учасників 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КЕПІТАл НЕРУХОмІСТЬ»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КЕПІТАЛ НЕРУХОМІСТЬ» 
(Код за ЄДРПОУ 35235947), що знаходиться за адресою: 03127, м. Київ, 
проспект Голосіївський, 93, (далі – Фонд) повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться 25 квітня 2017 року 
о 12 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 
93, 6 поверх, кімната 654.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах здійснюватиметься 25 квітня 2017 р. за місцем їх проведення з 11-00 
до 11-45 години.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів необхід-
но при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного зако-
нодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представни-
ка, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, станом на 24 годину, 19 квітня 2017 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у Загальних зборах учасників Фонду.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів учасників Фонду.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на 

Загальних зборах Фонду.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 

Фонду за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управ-

ління активами Фонду за 2016 р.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту зберігача активів 

Фонду в 2016 р.
7. Затвердження звіту незалежного оцінювача майна про результати 

діяльності Фонду в 2016 р.
8. Затвердження звіту аудитора щодо фінансових показників Фонду за 

2016 р.
9. Затвердження річного звіту Фонду за 2016 р.
10. Затвердження річних результатів діяльності Фонду, в тому числі, 

балансу та звіту про фінансові результати Фонду за 2016 р.
11. Затвердження змін до договору про управління активами Фонду, 

викладених у формі додаткової угоди.
12. Затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем ак-

тивів Фонду, викладених у формі додаткової угоди.
13. Затвердження змін до договору з аудитором Фонду, викладених у 

формі додаткової угоди.
14. Прийняття рішення про заміну оцінювача майна Фонду та укладан-

ня договору з ним.
15. Викладення Статуту Фонду у новій редакції.
Учасники можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час з 9:00 до 
18:00 за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, 6 поверх, 
кімната 654.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з 
документами – Голова Наглядової ради Бурков Єгор Юрійович, довідки за 
телефоном: (044) 455-75-60.

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

Найменування показника 
період

звітний попере-
дній

Усього активів 20316 84088
Основні засоби 442 442
Довгострокові фінансові інвестиції - 2688
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 19868 31649
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 -
Нерозподілений прибуток (9921) (24287)
Власний капітал 20267 36274
Статутний капітал 201000 201000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 49 47814
Чистий прибуток (збиток) 14366 (6223)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21222 60561
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

39339 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

30373 -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 

- -

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВ-
НЕАВТОШлЯХБУД» (код ЄДРПОУ – 31435931, місцезнахо-
дження – 33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 446) повідомляє 
про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться «20» квітня 2017 року о 12.00 год. за адресою: Рівненська обл., 
м. Рівне, вул. Соборна, 446, (приміщення адмінбудинку, кабінет ди-
ректора).

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах – станом на 24 годину «13» квітня 2017 року.

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

вання.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвер-

дження регламенту зборів.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту дирек-

тора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2016 рік.

5. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Реві-
зора Товариства.

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

7. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством про-

тягом 2016 року.
9. Про надання згоди на укладення Товариством договору майнової 

поруки. Про уповноваження осіб на підписання договору майнової по-
руки.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період 

Звітний
(2016 рік) 

Попередній
(2015 рік)

Усього активів 26609 22289
Основні засоби 9457 8307
Довгострокові фінансові інвестиції 102 102
Запаси 2060 2444
Сумарна дебіторська 
заборгованість

10314 5492

Грошові кошти та їх еквіваленти 4197 5450
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-2103 -2250

Власний капітал 5708 5563
Статутний капітал 5110 5110
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 20901 16726
Чистий прибуток (збиток) 147 1223
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5110 5110
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)

109 102

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загаль-
них зборів – 20.04.2017р. з 11.30 год., по 11.45 год. за місцем прове-
дення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб - 
документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених пред-
ставників фізичних і юридичних осіб - документ, що посвідчує особу 
(паспорт) та довіреність оформлену згідно з вимогами чинного зако-
нодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі 
дні з 09.00 год. до 16.00 год. в приміщенні адмінбудинку ПРАТ «Рівнеав-
тошляхбуд» (кабінет бухгалтерії) та/або в день, у місці проведення загаль-
них зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – директор ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Бредихін Віктор Во-
лодимирович.

Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерів. Телефон для довідок: (0362) 64-20-12.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - 31435931.infosite.com.ua.

Директор ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд»  Бредихін В.В.
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОмОНТАж»,

місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Сікорського, буд.8, офіс 20, повідомляє: 
Загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпро-СГЕМ» проводитимуться 

20  квітня 2017 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Сікорського, буд. 
8, корп. А, 4 поверх, офіс 20, зал засідань. Реєстрація акціонерів для 
участі у загальних зборах починається о 09:00, закінчується о 09:45  
20 квітня 2017 р. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на  
24 годину 13 квітня 2017 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регла-

менту загальних зборів.
2. Звіт Правління, Наглядової ради і Ревізійної комісії про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття 
рішень за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту, балансу за 2016 рік та розподіл при-
бутку.

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної 
комісії

5. Про обрання членів Наглядової ради.
6. Про обрання членів Ревізійної комісії.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради.

8. Про припинення повноважень члена Правління.
9. Про обрання члена Правління.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

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

11. Розгляд пропозиції ТОВ «Канів-СГЕМ» про надання згоди на рекон-
струкцію орендованого ним об'єкту нерухомого майна, належного  
ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» – бази, розташованої у м. Канів, 
Черкаської області, зі створенням (надбудовою) додаткових площ та їх 
розподілом між ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж». Про укладання із 
ТОВ «Канів-СГЕМ» відповідних правочинів, у тому числі інвестиційної уго-
ди, договору про передачу функцій замовника тощо.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представни-
кам акціонерів – доручення на право голосування, оформлене згідно чин-
ного законодавства, та паспорт. Адреса веб-сайту, на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: sgem.com.ua. Під час підготовки до загальних зборів акці-
онери можуть ознайомитись з матеріалами проекту порядку денного та 
проектом рішень за адресою: м. Київ, вул. Сікорського, буд. 8, корп. А, 4 
поверх, офіс 20, у приймальні Голови Правління в робочі дні з 8:00 до 12:00 
та з 13:00 до 17:00 години; а також шляхом отримання відповідних докумен-
тів та проекту рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, в 
якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної осо-
би або П.І.Б. акціонера – фізичної особи, кількість належних йому акцій та 
виписка з рахунку у цінних паперах на дату подання письмово запиту; від-
повідальною особою за ознайомлення акціонерів з документами є Ільєнко 
Олена Володимирівна. Довідки за тел.: (044) 453-42-00.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.) 

 Найменування показника

Період

звітний 
2016 рік

попере-
дній 2015 

рік
Усього активів 36 580 18 610
Основні засоби 5 226 5 747
Довгострокові фінансові інвестиції 6 327 0
Запаси 238 0
Сумарна дебіторська заборгованість 18 804 8 708
Грошові кошті та їх еквіваленти 5 834 2 171
Нерозподілений прибуток 15 601 3 956
Власний капітал 21 488 10 175
Статутний капітал 864 864
Довгострокові зобов’язання 129 0
Поточні зобов’язання 14 963 8 340
Чистий прибуток (збиток) 11 645 2 308
Середньорічна кількість акцій (шт.) 960 000 960 000
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) 22 18

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства.

Голова Правління  Ю.м. Ковальов

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄмСТВО» 
(код ЄДРПОУ – 02780479, місцезнаходження – 34663, Рівненська обл., 
Березнівський р-н, с.Кургани, вул.Шляхова,6) повідомляє про скликання 
річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 
2017 року о 14.00 год. за адресою: Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Кургани, вул.Шляхова,6 (приміщення адмінбудинку, кабінет голови 
правління (каб.№1)).

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах – 14 квітня 2017р.

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

1.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту чергових за-
гальних зборів акціонерів.

2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на загальних зборах акціонерів Товариства.

3.Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
4.Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2016 рік.
5.Звіт Наглядової Ради за 2016 рік.
6.Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.
7.Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства 

за 2016 рік.
8. Про порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік та визначення 

основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством про-

тягом 2016 року.
10.Про прийняття рішення стосовно укладання значних правочинів.
11.Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких 

є заінтересованість, із зазначенням переліку таких правочинів та їх істот-
них умов. Надання виконавчому органу Товариства повноважень на укла-
дання та підписання від імені Товариства вищезазначених договорів та 
інших необхідних документів на їх виконання, пов'язаних з вчиненням То-
вариством таких правочинів.

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних 
зборів –21.04.2017 року з 13.00 год. по 13.50 год. за місцем проведення 
зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб - до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представни-
ків фізичних і юридичних осіб - документ, що посвідчує особу (паспорт) 
та довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

Акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до загальних 
зборів у робочі дні (крім п´ятниці, суботи та неділі) з 9.00 год до 17.00 год 
за місцезнаходженням товариства: Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с. Кургани, вул.Шляхова,6, кабінет голови правління (каб.№1)) та в день 
проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа товариства від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Голова 
правління Сердюк Марина Миколаївна. Адреса веб-сайту Товариства, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціо-
нерів: 02780479.infosite.com.ua. Телефони для довідок: (03653) 5-56-23, 
5-56-24. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства за 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період 

Звітний
(2016 рік)

Попере-
дній

(2015 рік)
Усього активів 35803 39965
Основні засоби 8470 9182
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 22065 27313
Сумарна дебіторська заборгованість 5251 1733
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 39
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1824 3892

Власний капітал 9733 11801
Статутний капітал 1581 1581
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 25931 28114
Чистий прибуток (збиток) -2068 -3683
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6322924 6322924
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)

278 301
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ПОВІДОмлЕННЯ 
про проведення загальних зборів акціонерів товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
ПОРІжмЕТАлООПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 01886843) повідо-
мляє, що за місцезнаходженням товариства: 70037, Україна, Запорізька 
область, Вільнянський район, с.Люцерна, вул.Сонячна,4-А (1-й поверх 
АПК, конференц-зал) 21 квітня 2017 року об 11-00 год. відбудуться річні 
загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запоріж-
металооптторг», (надалі Товариство).

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у загальних 
зборах відбудеться 21 квітня 2017 р. з 10-15 год. до 10-50 год. за адресою: 
70037, Україна, Запорізька область, Вільнянський район, с.Люцерна,  
вул.Сонячна,4-А, 1 поверх АПК.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники 
акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодав-
ства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – «17» квітня 2017 року станом на 24-00 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАлЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Затвердження лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Това-

риства.
4. Затвердження Порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
5. Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської 

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

6. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради Товариства.

7. Звіт ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсум-

ками роботи в 2016 р. та затвердження нормативів розподілу прибутку 
на 2017 рік.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дня 
проведення даних Загальних зборів.

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

Ознайомитися з матеріалами, що стосуються питань проекту поряд-
ку денного, та отримати детальну інформацію стосовно Загальних збо-
рів акціонерів, акціонери можуть у робочі дні з 10-00 до 14-00 год. за 
місцем знаходження Товариства за адресою: 70037, Запорізька об-
ласть, Вільнянський район, с.Люцерна, вул.Сонячна,4-А, приймальня 
на 3-му поверху АПК. Відповідальна особа товариства за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами Фесенко Олена Володимирівна, 
м.тел. 0676188829.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 рік (тис. грн.)
Найменування показника 2016 рік 2015 рік

Усього активів 6942 7330
Основні засоби 3995 4536
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 109 105
Сумарна дебіторська заборгованість 2808 2633
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 36
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал -1240 -1685
Статутний капітал 350 350
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 8182 9015
Чистий прибуток (збиток) 445 176
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

35000000 35000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

11 10

Наглядова рада ПрАТ «Запоріжметалооптторг»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Рів-
неспортЕК» (код ЄДРПОУ-05453203) місцезнаходження – 
33005, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Боярка, буд. 28) повідомляє про 
скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 21 квітня 2017 року о 16 год. за адресою: 33005, м.Рівне вул 
Боярка,28, (приміщення адмінбудинку, кабінет № 2 (кабінет ди-
ректора)).

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах – 14 квітня 2017р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-

лосування.
3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. За-

твердження регламенту зборів.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту 

директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016  рік.

5. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту 
Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту 
Ревізора Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Това-
риства за 2016 рік.

8. Порядок покриття збитків за 2016 рік.
9. Затвердження нової редакції Статуту.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2016р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період 

Звітний
(2016 рік)

Попере-
дній

(2015 рік)
Усього активів 2534 2207
Основні засоби 1036 1095
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 53 124
Сумарна дебіторська 
заборгованість

1427 936

Грошові кошти та їх еквіваленти 14 49
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

261 330

Власний капітал 2113 2182
Статутний капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 421 25
Чистий прибуток (збиток) -69 42
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20866 20866
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 7

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загаль-
них зборів – 21 квітня 2017 року з 15-30 год. по 15-45 год. за місцем 
проведення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб 
- документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених 
представників фізичних і юридичних осіб - документ, що посвідчує 
особу (паспорт) та довіреність оформлену згідно з вимогами чин-
ного законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням Това-
риства у робочі дні з 09.00 год. до 16.00 год. в приміщенні адмінбу-
динку ПрАТ  «РівнеспортЕК» (кабінет №2 (кабінет директора))  
та/або в день проведення загальних зборів. Відповідальна особа 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор 
ПрАТ  «РівнеспортЕК» Леонов Володимир Олександрович.

Телефон для довідок: (03622) 5-91-98. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
05453203.infosite.com.ua.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів учасників 
АКЦІОНЕРНОГО ФОНДУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ-

ФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ІТТ-КАПІТАл ІІ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІТТ-КАПІТАЛ ІІ» (Код за ЄДРПОУ 
35235910), що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, 
(далі – Фонд) повідомляє про проведення річних загальних зборів учасників 
Фонду, які відбудуться 25 квітня 2017 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 
03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, 6 поверх, кімната 654.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах здійснюватиметься 25 квітня 2017 р. за місцем їх проведення з 10-00 
до 10-45 години.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів необхід-
но при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного зако-
нодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представни-
ка, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, станом на 24 годину, 19 квітня 2017 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у Загальних зборах учасників Фонду.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів учасників Фонду.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на 

Загальних зборах Фонду.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 

Фонду за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управ-

ління активами Фонду за 2016 р.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту зберігача активів 

Фонду в 2016 р.
7. Затвердження звіту незалежного оцінювача майна про результати 

діяльності Фонду в 2016 р.
8. Затвердження звіту аудитора щодо фінансових показників Фонду за 

2016 р.
9. Затвердження річного звіту Фонду за 2016 р.
10. Затвердження річних результатів діяльності Фонду, в тому числі, 

балансу та звіту про фінансові результати Фонду за 2016 р.
11. Затвердження змін до договору про управління активами Фонду, 

викладених у формі додаткової угоди.
12. Затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем ак-

тивів Фонду, викладених у формі додаткової угоди.
13. Затвердження змін до договору з аудитором Фонду, викладених у 

формі додаткової угоди.
14. Прийняття рішення про заміну оцінювача майна Фонду та укладан-

ня договору з ним.
15. Зміна місцезнаходження Фонду.
16. Викладення Статуту Фонду у новій редакції.
Учасники можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час з 9:00 до 
18:00 за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, 6 поверх, 
кімната 654.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з 
документами – Голова Наглядової ради Бурков Єгор Юрійович, довідки за 
телефоном: (044) 455-75-60.

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

Найменування показника 
період

звітний попере-
дній

Усього активів 780 795
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 3 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 234 152
Нерозподілений прибуток (2373) (2356)
Власний капітал 778 795
Статутний капітал 251000 251000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2 -
Чистий прибуток (збиток) (17) (103)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2953 2953
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

- -

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
АТ «ПІРЕУС БАНК мКБ»

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Місцезнаходження товариства:Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі – 
«Банк») висловлює Вам свою повагу та повідомляє, що 24 квітня 
2017  року об 11:00 у приміщенні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: 
м.  Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань 
№  1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів проходитиме 
24.04.2017 у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за 
адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад 
№ 1. Реєстрація акціонерів починається о 10:30 і закінчиться о 10:45. По-
чаток Загальних зборів акціонерів об 11:00.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – пас-
порт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлене 
доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів, буде складений станом на 24:00 год. 18.04.2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних 
Загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
Банку.

2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Банку.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 
2016 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 

2016 рік.
6. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 

2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбаче-

них законом.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС 

БАНК МКБ».
10. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
11. Про обрання Голови Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», встановлення розміру 
їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з Головою та членами Наглядової Ради.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.piraeusbank.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку за 
2015-2016 роки (тис. грн):*

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 3 328 838 3 172 588
Основні засоби та нематеріальні активи 69 825 77 083
Кредити та заборгованість клієнтів 1 072 002 1 027 709
Цінні папери в портфелі банку на продаж 249 542 16 440
Цінні папери в портфелі банку до погашення 551 062 696 298
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 259 403 1 180 769
Власний капітал 515 295 508 764
Статутний капітал 2 531 347 2 531 347
Кошти банків 966 955 1 204 665
Кошти клієнтів 1 730 407 1 354 571
Чистий прибуток (збиток) 3 200 - 485 110
Середньорічна кількість акцій (тис. штук) 253 135 203 672
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 440 429

*Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятись від даних, наведе-
них в річному фінансовому звіті, складеному за МСФЗ згідно до вимог Ін-
струкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків 
України, затвердженої Постановою Правління НБУ №373 від 24.10.2011.

Під час підготовки до загальних зборів, всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК 
МКБ» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів. 
Ознайомлення з матеріалами відбувається до 21 квітня 2017 р. (включно) 
у робочі дні з 9:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, 
офіс АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а у день проведення зборів – за місцем їх 
проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Правління С.В. Наумов.

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.
Наглядова Рада АТ «ПІРЕУС БАНК мКБ»
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «жИТО-
мИРАГРОТЕХНІКА» (код за ЄДРПОУ 03563206), місцезнаходжен-
ня – 10001, м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (надалі за текстом – «То-
вариство») повідомляє, що 28 квітня 2017 року за адресою: м. житомир, 
Шосе Київське, буд.19 (в актовому залі Товариства) відбудуться черго-
ві загальні збори акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори»). Поча-
ток загальних зборів о 09 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних збо-
рів відбудеться 28 квітня 2017 р. за місцем проведення загальних зборів, 
початок реєстрації о 08 год.00 хв., закінчення реєстрації о 08 год.50 хв. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, склада-
ється станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних 

зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціоне-
рів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня та бюлетенів для кумулятивного голосування.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 
2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2016 році.
6. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціо-

нерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рі-
шення про зміну найменування Товариства.

7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на 
підписання Статуту Товариства у новій редакції.

8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про На-
глядову Раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну 
комісію, Положення про Загальні збори акціонерів, Принципів (кодексу) 
корпоративного управління.

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

10. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про 
затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами 
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-

порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати прове дення загальних зборів Товариство надає акціонерам мож-
ливість ознайо ми тися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: 10001,  
м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (в кабінеті №2 головного бухгалтера) у 
робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Житомир, 
Шосе Київське, буд.19 (в актовому залі). Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Панов 
В.О. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.ztagrotehnika.ho.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.) 

Найменування показника період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 2214 2237
Основні засоби 1622 1566
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 112 115
Сумарна дебіторська заборгованість 238 200
Грошові кошти та їх еквіваленти 241 355
Нерозподілений прибуток 1566 1687
Власний капітал 2070 2191
Статутний капітал 492 492
Довгострокові зобов'язання 73 0
Поточні зобов'язання 71 46
Чистий прибуток 16 124
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1968473 1968473
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

ПОВІДОмлЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ІТТ-ПлАЗА»
Публічне акціонерне товариство «ІТТ-ПЛАЗА» (код за ЄДРПОУ 

21633867; місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Борисогліб-
ська, 3, далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 року об 
11 годині 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, кімната 
для переговорів, 4 поверх. Реєстрація акціонерів та їх представників 
для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 25 квітня 2017 р. за міс-
цем їх проведення з 10:00 до 10:45 год.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів необхід-
но при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного зако-
нодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представни-
ка, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, станом на 24 годину 19 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на 

річних Загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на річних Загальних зборах
4. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.
6. Звіт Генерального директора за 2016 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 р.
7. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії 
Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за результатами 2016 року.

8. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому чис-
лі, балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку отриманого Товариством/ Визначення порядку 
покриття збитків.

10. Зміна типу Товариства.
11. Зміна найменування Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписа-
ти від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту 
у відповідності до законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань проекту порядку денного, у робочий час з 9:00 до 
18:00 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, кімната для перегово-
рів, 4 поверх.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.itt-
plaza.com

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА» Зелінський Еду-
ард Францович. Довідки за телефоном: 067 465 77 91.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 90390 92771
Основні засоби 85230 85042
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 14 14
Сумарна дебіторська заборгованість 4295 7358
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 14
Нерозподілений прибуток -8618 -7403
Власний капітал 89644 90859
Статутний капітал 98262 98262
Довгострокові зобов'язання 0 696
Поточні зобов'язання 746 1216
Чистий прибуток (збиток) -1305 -1512
Середньорічна кількість акцій (шт.) 393 049 600 393 049 600
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

Генеральний директор ПАТ «ІТТ-ПлАЗА»               Е.Ф. Зелінський
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-
БОРОШНО» (код ЄДРПОУ-31435947 місцезнаходження – 33001, 
м.  Рівне, вул. Біла, 35) повідомляє про скликання річних (чергових) за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться «21» квітня 2017 року о 
12.00  год. за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Біла, 35, (при-
міщення адмінбудинку, кабінет директора).

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах – станом на 24 годину «14» квітня 2017 року.

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

вання.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвер-

дження регламенту зборів.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Дирек-

тора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2016 рік.

5. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Реві-
зора Товариства.

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

7. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством про-

тягом 2016 року.
9. Щодо укладення (продовження дії) контракту з керівником Товари-

ства.
10. Розгляд питання про визначення розміру кредитних коштів, що слід 

залучити Товариством в банківських установах та про визначення майна, 
що необхідно передати в заставу та іпотеку для забезпечення виконання 
кредитних зобов’язань. Про уповноваження осіб на підписання договорів 
та інших документів необхідних для отримання кредитних коштів  
ПРАТ «Рівне-Борошно».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Період 

Звітний
(2016 рік)

Попере-
дній

(2015 рік)
Усього активів 75916 73944
Основні засоби 22134 22534
Довгострокові фінансові інвестиції 1000 1000
Запаси 28281 23068
Сумарна дебіторська заборгованість 17155 26483
Грошові кошти та їх еквіваленти 7346 859
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14724 9707
Власний капітал 24189 19173
Статутний капітал 7869 7869
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 52935 55710
Чистий прибуток (збиток) 6447 1393
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7869 7869
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)

166 165

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних 
зборів – 21 квітня 2017 року з 11.30 год. до 11.45 год. за місцем проведен-
ня зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб - до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представни-
ків фізичних і юридичних осіб - документ, що посвідчує особу (паспорт) 
та довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі 
дні з 09.00 год. до 16.00 год. в приміщенні адмінбудинку ПРАТ «Рівне-
Борошно» (кабінет бухгалтерії) та/або в день, у місці проведення загаль-
них зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – директор ПРАТ «Рівне-Борошно» Горбатюк Олександр 
Анатолійович.

Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерів. Телефон для довідок: (0362) 63-10-12.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - 31435947.infosite.com.ua.

Директор ПРАТ «Рівне-Борошно»  Горбатюк О.А.

До відома акціонерів!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«мОлНІЯ», місцезнаходження: Україна, 07501, Київська область, 
Баришівський район, смт. Баришівка, вул. Торфяна, 26, повідомляє 
про те, що 20 квітня 2017 р. о 10:30 год. відбудуться річні загальні 
збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молнія», Код 
ЄДРПОУ 05407746, (надалі – Товариство/ «ПрАТ «Молнія»).

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

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

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

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

ревізійної комісії ПрАТ «Молнія» за 2016 рік;
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Молнія»;
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Молнія»;
8. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Молнія» у зв’язку з при-

веденням у відповідність до чинного законодавства;
9. Про затвердження та підписання Статуту ПрАТ «Молнія» у но-

вій редакції;
10. Про звільнення голови та членів наглядової ради ПрАТ «Мол-

нія»;
11. Про обрання голови та членів наглядової ради ПрАТ «Мол-

нія».
Річні загальні збори акціонерів будуть проведені за місцезнахо-

дженням Товариства (кімната № 44).
Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів 

ПрАТ «Молнія», які призначені на 20 квітня 2017 року, відбудеться  
20 квітня 2017 року за місцезнаходженням Товариства (кімната № 44) 
з 10 години 00 хвилин по 10 годину 20 хвилин.

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

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

Акціонери можуть ознайомитися із документами, пов’язаними із 
порядком денним загальних зборів, за місцезнаходженням Товари-
ства (кімната № 45) в робочі дні з 09:00 год. до 12:00 год.

Телефон для довідок: (04576) 5-16-61. Відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Ящин-
ський Павло Анатолійович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://05407746.com.ua.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 41924 44886
Основні засоби 8122 5295
Довгострокові фінансові інвестиції 90 90
Запаси 4390 21849
Сумарна дебіторська заборгованість 28860 14615
Грошові кошти та їх еквіваленти 462 3037
Нерозподілений прибуток (10975) (9037)
Власний капітал -745 1193
Статутний капітал 10000 10000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 42669 43693
Чистий прибуток (збиток) (1938) (2608)
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) 

140 111

Директор  Ящинський П.А.
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ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОмЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«СОЮЗ» 
акціонерне товариство

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 35574578)

ПОВІДОмлЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ 
ЗАГАлЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОмЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

(код ЄДРПОУ 35574578, місцезнаходження: 01010, м. Київ, 
вул.Суворова, 4)

Повідомляє про проведення 24.04.2017р. об 10 годині 30 хвилин річ-
них Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (далі – Банк). Збори проводяться 
за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4 у приміщенні Банку; но-
мер кімнати, куди мають прибути акціонери – 317.

Реєстрація акціонерів відбудеться 24.04.2017р.; місце проведення ре-
єстрації: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4,кімната – 317; час початку реє-
страції акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, час закінчення 
реєстрації акціонерів 10-30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 18.04.2017р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:  
www.banksoyuz.com.ua.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 
акціонерів Банку: обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лі-
чильної комісії, встановлення регламенту Зборів.

2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спосте-
режної ради Банку за 2016 рік.

3. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління 
Банку за 2016 рік.

4. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Розгляд і прийняття 
рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Банку за 2016 
рік.

5. Затвердження: річних результатів діяльності Банку, річного звіту 
Банку за 2016 рік, заходів за результатами розгляду висновків аудитор-
ської фірми.

6. Розгляд та прийняття рішення з питання покриття збитку звітного 
2016 року.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до річ-
них Загальних зборів звернувшись у робочі дні з 9-00 по 18-00 за адресою: 
м. Київ, вул. Суворова, 4, приміщення АТ «КБ «СОЮЗ», номер кімнати - 
317. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами загальних збо-
рів – Голова Правління А.І. Бугайов

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.) 

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 758142 1262607
Основні засоби 3725 4485
Довгострокові фінансові інвестиції 142056 35818
Запаси 329 331
Сумарна дебіторська 
заборгованість

573332 1082335

Грошові кошти та їх еквіваленти 38700 139638
Нерозподілений прибуток 2 -
Власний капітал 343330 348571
Статутний капітал 336000 336000
Довгострокові зобов'язання 220005 249136
Поточні зобов'язання 194807 664900
Чистий прибуток/(збиток) (5241) 1403
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

1344000000 1344000000

Кількість акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених
 на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(кількість осіб)

88 142

Затверджено Спостережною радою Банку

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ 

КОмБІНАТ»
Повідомлення про проведення загальних зборів 

(код за ЄДРПОУ: 05509659)
Шановний акціонере ПрАТ «Київський КПК»!

(Код за ЄДРПОУ 05509659 )
Місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130
Приватне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий ком-

бінат» (надалі – «Товариство») повідомляє, що чергові загальні збори ак-
ціонерів відбудуться 26 квітня 2017 року за адресою: 08700, Київська 
обл., м. Обухів, вул. Київська 130, актовий зал підприємства (примі-
щення №237) . Початок о 10.00 годині.

Порядок денний загальних зборів акціонерів
1. Передача повноважень лічильної комісії депозитарній установі То-

вариства ТОВ «АРТ-Капітал Кастоді».
2. Звіт Генерального директора за результатами фінансово-

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

3. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2016 
році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На-

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

Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись з 09.00 до 
09.45 26 квітня 2017 р. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі в загаль-
них зборах - 20.04.2017 року.

Для реєстрації та участі в загальних зборах необхідно мати: паспорт або 
документ, що посвідчує особу акціонера або представника; свідоцтво про 
народження дитини – батькам малолітньої дитини-акціонера, яка не дося-
гла 14 років; для представників акціонерів - довіреність на право участі в 
зборах завірену в установленому законодавством України порядку.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, осо-
би, які мають право на участь у загальних зборах можуть ознайомитися за 
адресою: 08700 Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130, каб. 228, у 
робочі дні, робочий час з 8.00 до 17.00 години. В день проведення загаль-
них зборів – також у місці їх проведення за адресою: 08700, Київська обл., 
м. Обухів, вул. Київська 130, актовий зал.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го – http://papir.kiev.ua.

Відповідальна особа для ознайомлення з матеріалами загальних збо-
рів акціонерів – начальник відділу по роботі з банками та ЦП Павшенюк 
О.Б., тел.: (04572) 76-297.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 2 580 848 2 776 935
Основні засоби 1 286 405 1 344 342
Довгострокові фінансові інвестиції 27 554 8744
Запаси 511 219 594 315
Сумарна дебіторська заборгованість 569 178 601 211
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 807 22 580
Нерозподілений прибуток 573 963 807 093
Власний капітал 735 205 968 335
Статутний капітал 10 000 10 000
Довгострокові зобов'язання 248 004 191 365
Поточні зобов'язання 1 597 639 1 617 235
 Сукупний прибуток (збиток) 123 532 233 130
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40 000 000 40 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 2107 1710

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор ПрАТ «Київський КПК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Бетонмаш"

2. Код за ЄДРПОУ 00240052
3. Місцезнаходження 84105 м. Слов`янськ, Донецька обл., 

вул.  Солодiлова, б. 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0626) 63 55 15 (06262) 3 83 71

5. Електронна поштова 
адреса

urist@betonmash.com

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

http://betonmash.com/
download?language=uk

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

II. Текст повідомлення
15.03.2017 року Наглядова рада приватного акцiонерного товариства 

«БЕТОНМАШ» прийняла рiшення (Протокол № 64) про надання згоди на 
вчинення Товариством значного правочину (далi – правочини). Предметом 
правочину є постачання Товариством обладнання на суму 4736418,00 грн. 
згiдно проекту специфiкацiї № 2 до договору № 20/2017/175-277/14-11314 
вiд 20.01.2017 р., та збiльшення суми договору до 12200418,00 грн.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 12200418,00 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 81307 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 15,00 %.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПрАТ «Бетонмаш», 
вiдсутнi.

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 Флерко Максим Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.16
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БЕТОНмАШ”

 Чергові загальні збори акціонерів ПУБлІчНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРмА «КОлОС» (місцезнахо-
дження: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330; код ЄДРПОУ 
13321757) відбудуться 26 квітня 2017 року о 12.00 годині, за адресою: 
24320, Вінницька обл., м. ладижин, вул. Слобода, 330, в приміщенні 
контори товариства, актовий зал №1. 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11:00 до 11:45 
год. за місцем проведення загальних зборів на підставі документів, що по-
свідчують особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів – 
мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у цих за-
гальних зборах - 20 квітня 2017 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним: 1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 
ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» (далі – Товариство), прийняття рішення про 
припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку проведення та регла-
менту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Генерального 
директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2014-2016 рр. та перспективи діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 4. Звіт Ревізійної ко-
місії за 2014-2016 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізійної комісії.5. Звіт Наглядової ради за 2014-2016 рр. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2014-2016 рр. 7. Перерозпо-
діл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2014-2016 рр. Про 
порядок планового розподілу прибутків за 2017 рік. Про порядок виплати 
дивідендів за результатами роботи в 2014-2016 рр. 8. Прийняття рішення 
про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерне товариство. 9. Прийняття рішення про зміну найменуван-
ня Публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС» на Приват-
не акціонерне товариство «Агрофірма «Колос». 10. Внесення змін до 
Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою при-
ведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України 
«Про акціонерні товариства» та обрання уповноваженої особи на підписан-
ня нової редакції Статуту.11. Внесення змін до внутрішніх Положень Това-
риства шляхом викладення їх у новій редакції. 12. Прийняття рішення про 
припинення повноважень Генерального директора Товариства. 13.Вибори 
Генерального директора Товариства. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договору (контракту) з Генеральним директором Товариства. 
14.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів На-
глядової ради. 15.Прийняття рішення про припинення повноважень голови 
та членів Ревізійної комісії. 16.Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

(контрактів) з головою та членами Наглядової ради. 17.Обрання членів Ре-
візійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладати-
муться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з головою та членами Ревізійної комісії. 18. Про порядок списання 
основних засобів Товариства. Акціонери до проведення загальних зборів 
за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами 
рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 
20 березня 2017 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 
за адресою місцезнаходження товариства: 24320, Вінницька обл., м. Лади-
жин, вул. Слобода, 330, кабінет «бухгалтерія». Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голо-
вний бухгалтер Хуторянська В.В. Телефон для довідок: (04343) 6-23-37. 
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за 
адресою http://ladizinkolos.at.ua. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)

Найменування показника
період

За 2016 
рік

За 2015 
рік

За 2014 
рік

За 2013 
рік

Усього активів 4426,5 3011.6 1810.8 1746.4
Основні засоби 2383,9 526,0 565.8 535.3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0 0
Запаси 1759,4  2126,8 1163.1 594.2
Сумарна дебіторська заборгованість 260,7 358,4 80.5 237.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,5 0,4 1.4 12.4
Нерозподілений прибуток 1164,3 (27,0) (45.6) 88.1
Власний капітал - 1292,5 -
Статутний капітал 315,5 315.5 315.5 315.5
Довгострокові зобов’язання 0 0 0 0
Поточні зобов’язання 954,6 1391,0 208.9 10.8
Чистий прибуток (збиток) 1191,3 18,6 (133.7) 3.1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3216568 3216568 3216568 3216568
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- - - -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- - - -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

7 7 7 8

Наглядова рада ПАТ 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні: 

Генеральний директор ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» Гайдучик В.П. 
14.03.2017 р.

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 17 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

172

Приватне акціонерне товариство «Поступ і Капітал» Код ЄДРПОУ: 
21651581,Місцезнаходження Товариства: вул.Кутузова, 18/7, м.Київ, 
01133повідомляє, що 24 квітня 2017 року о 10-00 відбудуться річні загаль-
ні збори акціонерів. Місце проведення зборів — 04050, м. Київ, вул. Пимо-
ненка, 13, корп.5В, оф.41.
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.2. Прийняття рішень з питань порядку про-
ведення річних загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів 
(голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних 
зборів акціонерів товариства.3. Звіт Генерального директора про результа-
ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.4. Звіт Ревізора про перевірку фінан-
сово — господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.5. Затвердження річного балансу та 
звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.6. За-
твердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016рік.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3919,6 3456,1

(надалі також-Товариство,  
місцезнаходження: 03131 м. Київ вул. Лютнева, 1) 

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Мостобудівне управління — 3», які 
відбудуться «28» квітня 2017 року в приміщенні кабінету директора 
№ 1 за адресою: 03131 м. Київ, вул. лютнева, 1.

Початок зборів об 10-00 годині.
Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів приватного 

акціонерного товариства «Мостобудівне управління — 3» буде здійснюва-
тися Реєстраційною комісією «28» квітня 2017 року з 9-00 години до  
10-00 години за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Мостобудівне управління - 3»: 
03131 м. Київ вул. Лютнева, 1, керівника № 1.

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

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

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Мостобудівне управлін-

ня - 3» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» за 2016 рік.

4. Про розгляд звіту виконавчого органу ПрАТ «Мостобудівне управ-
ління - 3» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
виконавчого органу ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» за 2016 рік.

5. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Мостобудівне управління - 

3» за 2016 рік.
7. Затвердження статуту ПрАТ «Мостобудівне управління — 3» у но-

вій редакції.
8. Обрання уповноваженої особи на підписання статуту ПрАТ «Мос-

тобудівне управління - 3» у новій редакції.
9. Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реє-

страції нової редакції статуту ПрАТ «Мостобудівне управління - 3».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 3 матеріала-
ми та проектами документів можна ознайомитись в день проведення 
зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10.00 по 16.00 за 
адресою 03131 м. Київ вул. Лютнева, 1, кабінет керівника № 1 звернув-
шись із заявою, складеною у письмовій формі. Посадова особа відпові-
дальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами — Крюк Сергій Ві-
кторович.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі мати документ, що 
посвідчує особу; представникам акціонерів — доручення на право учас-
ті у зборах, оформлене згідно вимог чинного законодавства України, та 
документ, що посвідчує особу. Довідки за тел.: 259-39-69.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «мостобудівне управління — 3» за 2016 рік (тис.грн.)

Найменування показника Період 
Звітний Попередній 

Всього активів 6 962 15 097
Основні засоби 3 106 4 746
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 984 5 792
Сумарна дебіторська заборгованість 831 3 922 
Грошові кошти та їх еквіваленти 41 637
Нерозподілений прибуток 1 305 6 104
Власний капітал 4 889 4 889
Статутний капітал 122,1 122,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 646 3 982
Чистий прибуток (збиток) 214 - 347
Середньорічна кількість акцій 1 221 1221 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власним акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 80 79

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«мОСТОБУДІВНЕ УПРАВлІННЯ - 3»

ПОВІДОмлЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАлЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ЗНКІФ «АлЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ»(далі — Товариство)
(код за ЄДРПОУ 35633051)

Наглядова Рада Товариства повідомляє акціонерів про проведення 
17 квітня 2017 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рі-
шення Наглядової ради Товариства від 10 лютого 2017 року. Адреса про-
ведення річних загальних зборів акціонерів Товариства — м. Київ, про-
вулок музейний,4. Початок реєстрації акціонерів Товариства — з 
09.30 година до 10.00 години 17 квітня 2017 року. 

Порядок денний
1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів То-

вариства.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства..
3. Обрання Наглядової Ради Товариства .
4. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строк та порядок 

виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збит-
ків Товариства.

6. Про затвердження Протоколів Наглядової Ради Товариства.
7. Про приведення діяльності Товариства у відповідність вимогам За-

кону України «Про акціонерні Товариства»
8. Про приведення Товариства у відповідність вимогам Закону Украї-

ни «Про інститути спільного інвестування».

9. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства 
у новій редакції.

10. Про внесення змін до Регламенту та затвердження Регламенту 
Товариства у новій редакції.

11. Про внесення змін до Проспекту емісії та затвердження Проспекту 
емісії Товариства у новій редакції. 

12. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в но-
вій редакції та на підписання внутрішніх положень Товариства.

13. Про затвердження договору про обслуговування емісії цінних па-
перів.

14. Про затвердження договору про управління активами Товари-
ства.

15. Про затвердження договору про обслуговування активів Товари-
ства.

16. Про затвердження договору про відкриття рахунку у цінних па-
перах

17. Про затвердження договору банківського рахунку.
18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом року, визначення їх характе-
ру та граничної вартості.

19. Про розгляд та затвердження документів, що стосуються діяль-
ності Товариства.

Голова Наглядової Ради  Карпова А.О.

ПАТ «ЗНКІФ «АлЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОСТУП І КАПІТАл»
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Основні засоби 3,7 6,8
Довгострокові фінансові інвестиції 2782,9 2382,9
Запаси 41,3 103,3
Сумарна дебіторська заборгованість 130,6 548,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 886,6 410,4
Нерозподілений прибуток -5155,6 -4865,3
Власний капітал
Статутний капітал 7,6 7,6
Довгострокові зобов’язання 8767,8 8311,3
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток) -289,6 -1992,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 20
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

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-
рах: 24.04.2017 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт або доку-
мент, що посвідчує особу, представнику акціонера — також документ, що під-
тверджує повноваження представника на участь у загальних зборах. Акціоне-
ри можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі 
дні (з понеділка по п’ятницю) з 10-00 до 17-00, або на веб-сайті товариства 
www.postup-capital.emit.com.ua, а в день проведення загальних зборів — та-
кож у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — генеральний директор Кувелас Г.О.Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: 
станом на 24 годину — 18.04.2017 р. Пропозиції щодо порядку денного за-
гальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначе-
ному законодавством України. Довідки за телефоном (044) 494-25-48.

1. ПРАТ 5-Й КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 116
2. ПРАТ KGS & CO 161
3. ПРАТ А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т. –ПРИЛУКИ» 120
4. ПРАТ А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т. –ПРИЛУКИ» 150
5. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «КОНСТАНТА» 19
6. ПРАТ АВТОКАПІТАЛ 128
7. ПРАТ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» 23
8. ПРАТ АВТОПОРТ-ЧОП 57
9. ПАТ АВТОРАДІАТОР 160
10. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЛІГРАФКНИГА»
95

11. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057 47
12. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16365 62
13. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17461 98
14. ПРАТ АГРО РЕСУРС 145
15. ПРАТ АГРОГАЗ 118
16. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 63
17. ПАТ АГРОФІРМА «КОЛОС» 171
18. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 23
19. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«СКАРБНИЦЯ»
18

20. ПАТ АЛІСА 102
21. ПАТ АЛЬЯНС 75
22. ПРАТ АРГОФІРМА ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ 45
23. ПРАТ АТП АТЛАНТ 131
24. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 156
25. ПАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 146
26. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 165
27. ПРАТ БЕТОНМАШ 45
28. ПРАТ БЕТОНМАШ 171
29. ПРАТ БІАС 63
30. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 31
31. ПРАТ БРАВО ТДМ 105
32. ПАТ БРАЦСЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
148

33. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 16
34. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ 159
35. ПРАТ БУДТРАНССЕРВІС 112
36. ПРАТ БУРОВИК 91
37. ПРАТ БУЧАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

«ВЕДА»
108

38. ПАТ ВАТУТІНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 146
39.  ВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 21
40. ПАТ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» 16
41. ПАТ ВИРОБНИЧО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ХМІЛЬ»
157

42. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТС» 119
43. ПРАТ ВИРОБНИЧО-НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ»
106

44. ПАТ ВІННИЧИНА 98
45. ПРАТ ВІННИЧИНА-АВТО 130
46. ПРАТ ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ ТА 

ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ. Ю.С.ЗАВАДСЬКОГО
127

47. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 83
48. ПРАТ ВОЮТИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 135

49. ПАТ ГАЛАКТОН 22
50. ПРАТ ГЕОПОЛІС 9
51. ПРАТ ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС 

«ПРОТАСІВ ЯР» 
156

52. ПАТ ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 67
53. ПАТ ГОРОХІВСЬКЕ АТП 10764 150
54. ПРАТ ГРАНІТ 19
55. ПАТ ДАКОР ВЕСТ 147
56. ПРАТ ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ 

КОМПАНІ
116

57. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ 96
58. ПАТ ДИТОДЯГ 60
59. ПАТ ДІАМАНТБАНК 117
60. ПАТ ДІПРОЗАВОДТРАНС 76
61. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 68
62. ПАТ ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 68
63. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 85
64. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО 89
65. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА
49

66. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 
ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ

9

67. ПАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 165
68. ПРАТ ДОБРОБУТ 52
69. ПРАТ ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 

СТАНЦІЯ - 2 
115

70. ПАТ ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 140
71. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 117
72. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 107
73. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШИНА 81
74. ПАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 63
75. ПАТ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ 160
76. ПАТ ЕЛІЯ 74
77. ПРАТ ЕНЕРГОМЕРЕЖМОНТАЖ 163
78. ПРАТ ЕСКО-РІВНЕ 27
79. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ 106
80. ПАТ ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА 168
81. ТОВ ЖМІЇВСЬКЕ 65
82. ПАТ ЖМІЇВСЬКЕ 151
83. ПАТ ЗАБІР’Я 121
84. ПАТ ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» 152
85. ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» 120
86. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ-15 84
87. ПРАТ ЗАКАРПАТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 110
88. ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ІТТ-КАПІТАЛ ІІ»

167

89. ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«КЕПІТАЛ НЕРУХОМІСТЬ»

164

90. ПРАТ ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ 166
91. ПРАТ ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ 20
92. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 23
93. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ
23

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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94. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 
ЗАВОД ІМ. ВОЙКОВА

55

95. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ 
ВИРОБІВ «ІСКРА» 

51

96. ПАТ ЗНКІФ «АЛЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ» 172
97. ПРАТ ЗОДЧА ДІАДЕМА 162
98. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ’ЯСО» 141
99. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 144
100. ПАТ ІМ. ТЕЛЬМАНА 142
101. ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА 143
102. ПАТ ІМ. ЩОРСА 144
103. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» 90
104. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» 103
105. ПРАТ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ 

ЕНЕРГОНОСІЇВ
59

106. ПАТ ІТТ-ПЛАЗА 168
107. ПРАТ ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 50
108. ПРАТ ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 99
109. ПРАТ КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР 158
110. ПРАТ КАРБОН 75
111. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 29
112. ПАТ КВАЗАР 92
113. ПАТ КЗШВ «СТОЛИЧНИЙ» 152
114. ПРАТ КИЙ АВІА 104
115. ПАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 97
116. ПАТ КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 12
117. ПАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 7
118. ПАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

«РОШЕН»
119

119. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 42
120. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 170
121. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 26
122. ПРАТ КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
13

123. ПАТ КІЦМАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17739

72

124. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 73
125. ПАТ КОЗЕЛЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17440
36

126. ПАТ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ 97
127. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 72
128. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 81
129. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК СОЮЗ 170
130. ПАТ КОМПАНІЯ «РАЙЗ» 141
131. ПРАТ КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

«БРОКБІЗНЕС»
6

132. ПАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 76
133. ПАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 82
134. ПРАТ КОРДОН АВІА СЕРВІС 160
135. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 142
136. ПРАТ КПМГ АУДИТ 14
137. ПАТ КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 147
138. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД 112
139. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 37
140. ПРАТ КРЕМІНЬ 61
141. ПРАТ КРИВОРІЖАГЛОБУД 44
142. ПРАТ КРИМ-93 105
143. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 40
144. ПРАТ КУА ПЕРЕВЕСЛО 38
145. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 13
146. ПАТ ЛЕБІДЬ 139
147. ПАТ ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА 70
148. ПРАТ ЛОКОН 14
149. ПАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР 93
150. ПАТ ЛУБНИФАРМ 35
151. ПАТ МАГНІТ 28
152. ПРАТ МАКІЇВКОКС 11
153. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 15
154. ПАТ МАР’ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 109
155. ПРАТ МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ 48
156. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 48
157. ПАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЕЛЕМ» 24
158. ПРАТ МЕТА 80

159. ПРАТ МИКОЛАЇВЄВРОДІМ 53
160. ПАТ МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ 54
161. ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ 43
162. ПРАТ МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 

ЦЕНТР «ІНФОРМТЕХ»
76

163. ПРАТ МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ «УРГА»

73

164. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 44
165. ПРАТ МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 

АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА»
66

166. ПАТ МОЛНІЯ 169
167. ПРАТ МОНДЕЛІС УКРАЇНА 94
168. ПРАТ МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ -3 172
169. ПРАТ МУКАЧІВСЬКА ФАБРИКА «РЕММЕБЛІ» 17
170. ПРАТ НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ 43
171. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ТРАНСМАШ» 159
172. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ І КОСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

БУРОВОГО ІНСТРУМЕНТУ
91

173. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
«ПРОМПРИЛАД»

128

174. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ 
РОБІТ НДІМЕХМОНТАЖ

133

175. ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»

42

176. ПРАТ НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 109
177. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 114
178. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

153

179. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 137
180. ПАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17443
127

181. ПРАТ НОВЕ ЖИТТЯ 136
182. ПАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ 

КОМБІНАТ
156

183. ПАТ НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

123

184. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

70

185. ПРАТ НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 143
186. ПРАТ НПО ДНІПРОПРЕС 71
187. ПАТ ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ 61
188. ПРАТ ОВРУЧАНКА 132
189. ПРАТ ОДЕСОБЛТАРА 56
190. ПРАТ ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ» 90
191. ПРАТ ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ 73
192. ПАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ 26
193. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 41
194. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД 11
195. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 133
196. ПАТ ОКСІ БАНК 107
197. ПРАТ ОКТЯБРЬ 140
198. ПАТ ОЛЕВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 65
199. ПАТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ 

ПАПЕРІВ
36

200. ПРАТ ОЛІМП 15
201. ПАТ ОСТРОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 12
202. ПАТ ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 64
203. ПРАТ ПЕТРОСТАЛЬ 55
204. ПАТ ПИРЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 138
205. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

«ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД»
79

206. ПАТ ПІК 139
207. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 167
208. ПРАТ ПЛАЗМАТЕКС 71
209. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ» 77
210. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 60
211. ПРАТ ПМК № 28 ВОДБУД 58
212. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ЗАПОРІЖГАЗ»
122

213. ПАТ ПО ПУСКУ, НАЛАГОДЖЕННЮ, 
УДОСКОНАЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І МЕРЕЖ 
«ЛЬВІВОРГРЕС»

129

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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214. ПАТ ПОБУТТЕХ 77
215. ПРАТ ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 37
216. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
104

217. ПАТ ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

10

218. ПРАТ ПОСЛУГА 80
219. ПРАТ ПОСТУП І КАПІТАЛ 172
220. ПРАТ ПРАГА-АВТО 91
221. ПАТ ПРИКАРПАТБУД 67
222. ПРАТ ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 29
223. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 24
224. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ 
ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

79

225. ПРАТ РАДОМИШЛЯНСЬКЕ АТЕЛЬЕ МОД 
«РАДОМИШЛЯНКА»

126

226. ПРАТ РАДУЖНЕ 49
227. ПРАТ РАЙКОМУНГОСП 155
228. ПАТ РАССВЕТ-ЕНЕРГО 62
229. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 158
230. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

«ГАЛИЧ» 
129

231. ПРАТ РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» 20
232. ПАТ РИТМ 138
233. ПРАТ РІВНЕАВТОШЛЯХБУД 164
234. ПРАТ РІВНЕ-БОРОШНО 169
235. ПРАТ РІВНЕСІЛЬСЕРВІС 56
236. ПРАТ РІВНЕСПОРТЕК 166
237. ПАТ РІДКІСНІ ГАЗИ 57
238. ПАТ РІТМ 69
239. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 56
240. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОТЕХСЕРВІС»
93

241. ПАТ РОССАВА 47
242. ПАТ САН ІНБЕВ УКРАЇНА 130
243. ПРАТ САРНЕНСЬКЕ АТП-15640 161
244. ПАТ СВІТ 51
245. ПРАТ СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
59

246. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ 111
247. ПАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
135

248. ПРАТ СИСТЕМА 39
249. ПРАТ СК «САН ЛАЙФ» 126
250. ПРАТ СКАДОВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА 51
251. ПРАТ СКАНДИК МОТОРС 64
252.  СКРИПКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 21
253. ПРАТ СМІТ 79
254. ПРАТ СОСНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17452
50

255. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АЗОВЛІФТ»

151

256. ПАТ СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ»

137

257. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЯ» 34
258. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ВІК» 102
259. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» 96
260. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПАС» 153
261. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» 38
262. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО» 110
263. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІСМАН 

СТРАХУВАННЯ»
40

264. ПАТ СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 154
265. ПАТ СУМСЬКИЙ ХЛІБКОМБІНАТ 69
266. ПРАТ ТАКСОПАРК 32
267. ПАТ ТАСКОМБАНК 108
268. ПРАТ ТВП «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» 21
269. ПРАТ ТЕПЛИЧНИЙ 84
270. ПРАТ ТЕРМІНАЛ 8
271. ПАТ ТЕРМОПРИЛАД 125
272.  ТЕТІС 17
273. ПРАТ ТІЗ-ТОПАЗ 22
274. ПАТ ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» 78

275. ПАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 145
276. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС 39
277. ПАТ ТУРБОАТОМ 103
278. ПАТ ТУРБОГАЗ 78
279. ПРАТ ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ФРЕГАТ» 60
280. ПРАТ УКРАГРО 49
281. ПАТ УКРАЇНА 131
282. ПАТ УКРАЇНА-РАЙЗ 136
283. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА 

КОМПАНІЯ - МИКОЛАЇВ
46

284. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА 
ФІРМА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ

149

285. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 33
286. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 35
287. ПРАТ УКРАЇНСЬКО-СИБІРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ 122
288. ПАТ УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ 114
289. ПРАТ УКРПІДШИПНИК 25
290. ПРАТ УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА 46
291. ПАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА «УКРВОДБУД» 154
292. ПРАТ ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 17
293. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 72
294. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» 95
295. ПАТ ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 83
296. ПАТ ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ
82

297. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 11 163
298. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 85
299. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 55
300. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ»

92

301. ПРАТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД 83
302. ПАТ ХЕРСОНГАЗ 158
303. ПРАТ ХЕРСОНЛІФТ 53
304. ПАТ ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 58
305. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА 59
306. ПРАТ ХЛІБОЗАХИСТ 52
307. ПРАТ ХЛІБРЕМБУДМОНТАЖ 29
308. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ 157
309. ПАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 41
310. ПРАТ ЦЕНТР СВІТЛО 121
311. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
100

312. ПАТ ЧЕРКАСБУД-1 149
313. ПРАТ ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ 34
314. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 28
315. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 33
316. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 31
317. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 30
318. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «ІНДУСТРІЯ» 101
319. ПАТ ЧЕРНІВЦІГАЗ 91
320. ПРАТ ЧЕРНІГІВАВТОДОРСЕРВІС 64
321. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА 

КОМПАНІЯ
21

322. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД 27
323. ПРАТ ЧЕРНІГІВФІЛЬТР 111
324. ПАТ ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ЗАВОД «АВАНГАРД» 134
325. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 162
326. ПАТ ЧОРТКІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОПРОМТЕХНІКА»
134

327. ПАТ ЧУДНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

148

328. ПРАТ ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА 
ДІЛЬНИЦЯ № 7

66

329. ПАТ ШЛЯХОВИК 100
330. ПРАТ ШПАНІВАГРОЦУКОР 18
331. ПРАТ ЮГТРАНСАВТО 52
332. ПАТ ЮЖЕНЕРГОБУД 54
333. ПРАТ ЮНІТІ 81
334. ПАТ ЯВІР-КРЗ 155
335. ПРАТ ЯВКИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 51
336. ПАТ ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 80
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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 № 17052/2
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
16.03.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669
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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 


