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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843, підпункту а) пункту 3 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до 
документів, наданих публічним акціонерним товари-
ством «фортУна-БанК», 04070, м. Київ, вул. Боричів 
Тік, 35-В, код за ЄДРПОУ: 26254732, на зупинення обігу 
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, зу-
пинено обіг простих іменних акцій Публічного акціонер-
ного товариства «ФОРТУНА-БАНК» – розпорядження 
№66-Кф-З від 07 березня 2017 року.

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

«10» березня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 27.02.2017 року 
№1002243384 про внесення 30.10.2015 року запису про 
державну реєстрацію припинення ТОВ «Агробізнес/За-
поріжжя» за рішенням суду у зв’язку з визнанням його 
банкрутом, 28.09.2015, 28.09.2015, 908/450/14, Госпо-
дарський суд Запорізької області та інформації Східного 
територіального управління Комісії, отриманої листом 
від 13.02.2017 року № 10/1/04/421 (вх. № 4741 від 
17.02.2017 року), скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій тов «агробізнес/Запоріжжя» серії «А». Тимчасове 
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Агро-
бізнес/Запоріжжя» серії «А» від 18.11.2011 року 
№ 175/2/11-Т, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 20-Кф-Со від 09 березня 2017 року.

*   *   *
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Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 27.02.2017 року 
№1002243384 про внесення 30.10.2015 року запису про 
державну реєстрацію припинення ТОВ «Агробізнес/За-
поріжжя» за рішенням суду у зв’язку з визнанням його 
банкрутом, 28.09.2015, 28.09.2015, 908/450/14, Госпо-
дарський суд Запорізької області та інформації Східного 
територіального управління Комісії, отриманої листом 
від 13.02.2017 року № 10/1/04/421 (вх. № 4741 від 
17.02.2017 року), скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій тов «агробізнес/Запоріжжя» серії «В». Тимчасове 
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Агро-
бізнес/Запоріжжя» серії «В» від 18.11.2011 року 
№ 176/2/11-Т, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 21-Кф-Со від 09 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 27.02.2017 року 
№1002243508 про внесення 27.10.2014 року запису про 
державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо 
припинення ТОВ «Торговий дім «Агро Трейд» у зв’язку з 
визнанням його банкрутом, 16.09.2014, 26.09.2014, 
5023/2296/12, Господарський суд Харківської області та 
інформації Східного територіального управління Комісії, 
отриманої листом від 13.02.2017 року № 10/1/04/421  
(вх. № 4741 від 17.02.2017 року), скасовано реєстрацію 
випуску облігацій тов «торговий дім «агро трейд» се-
рії «А». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Торговий дім «Агро Трейд» серії «А» від 
26.03.2008 року № 297/2/08, видане 15.08.2008 року Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 22-Кф-Со від 09 бе-
резня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-

ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 27.02.2017 року 
№1002243343 про внесення 22.04.2014 року запису про 
державну реєстрацію припинення за рішенням суду 
щодо припинення ТОВ «СВС КОЛО» у зв’язку з визна-
нням його банкрутом, 03.04.2014, 18.04.2014, 18/1249/12, 
Господарський суд Полтавської області та інформації 
Східного територіального управління Комісії, отриманої 
листом від 13.02.2017 року № 10/1/04/421 (вх. № 4741 
від 17.02.2017 року), скасовано реєстрацію випуску об-
лігацій тов «СвС Коло» серії «С». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ТОВ «СВС КОЛО» серії «С» 
від 01.11.2007 року № 846/2/07, видане 10.01.2008 року 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 23-Кф-Со від 
09 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 27.02.2017 року 
№1002243485 про внесення 18.09.2015 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення ПП «Бі-
лий Слон» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 
08.09.2015, 08.09.2015, 922/2812/15, Господарський суд 
Харківської області та інформації Східного територіаль-
ного управління Комісії, отриманої листом від 13.02.2017 
року № 10/1/04/421 (вх. № 4741 від 17.02.2017 року), ска-
совано реєстрацію випуску облігацій пп «Білий Слон» 
серії «А». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПП «Білий Слон» серії «А» від 18.07.2008 року № 625/2/08, 
видане 26.08.2008 року Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 24-Кф-Со від 09 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
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облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 27.02.2017 року 
№1002243463 про внесення 14.01.2011 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення ТОВ Фір-
ма «СБС - Фармація» у зв’язку з визнанням його банкру-
том, 28.01.2009, 08.02.2009, Б - 24/59-04, Господарський 
суд Харківської області та інформації Східного територі-
ального управління Комісії, отриманої листом від 
13.02.2017 року № 10/1/04/421 (вх. № 4741 від 
17.02.2017 року), скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій тов фірма «СБС - фармація». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ТОВ Фірма «СБС - Фармація» 
від 06.11.2003 року № 152/2/03, видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 25-Кф- Со від 09 березня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 27.02.2017 року 
№1002243433 про внесення 22.07.2015 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення ВАТ «Дні-
прошина» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 
06.07.2015, 29/5005/10405/2011, Господарський суд Дні-
пропетровської області та інформації Східного територі-
ального управління Комісії, отриманої листом від 
13.02.2017 року № 10/1/04/421 (вх. № 4741 від 
17.02.2017 року), скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій ват «дніпрошина» серії В. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ВАТ «Дніпрошина» серії В від 
20.10.2005 року №279/2/05, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 26-Кф-Со від 09 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 27.02.2017 року 
№1002243433 про внесення 22.07.2015 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення ВАТ «Дні-
прошина» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 
06.07.2015, 29/5005/10405/2011, Господарський суд Дні-
пропетровської області та інформації Східного територі-
ального управління Комісії, отриманої листом від 
13.02.2017 року № 10/1/04/421 (вх. № 4741 від 
17.02.2017 року), скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій ват «дніпрошина» серії С. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ВАТ «Дніпрошина» серії С від 
21.11.2006 року №746/2/06, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 27-Кф-Со від 09 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 27.02.2017 року 
№1002243433 про внесення 22.07.2015 року запису про 
припинення за рішенням суду щодо припинення ВАТ «Дні-
прошина» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 
06.07.2015, 29/5005/10405/2011, Господарський суд Дні-
пропетровської області та інформації Східного територі-
ального управління Комісії, отриманої листом від 
13.02.2017 року № 10/1/04/421 (вх. № 4741 від 
17.02.2017 року), скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій ват «дніпрошина» серії D. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ВАТ «Дніпрошина» серії D від 
07.12.2007 року №957/2/07, видане 12.01.2008р. Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 28-Кф- Со від 09 бе-
резня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Фірма Дібро-
ва», код за ЄДРПОУ: 16465965, 03040, м. Київ,  
пр.-т 40- річчя Жовтня, 98/2, на скасування реєстрації ви-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

пуску облігацій серії А у зв’язку з достроковим погашен-
ням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «фірма діброва» серії А. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ТОВ «Фірма Діброва» серії А від 
09.07.2015 року № 58/2/2015, видане 04.09.2015р.Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 19-Кф-С-о від 06 бе-
резня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до 
пункту 4 розділу ІV Положення про порядок припинення 
корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 19.11.2013 №2606, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2013 за №2133/24665 (із 
змінами) та наданих документів ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-
НИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ДУБЛОН», 01025, м. Київ, вул. Велика Житомир-
ська, будинок 6/11, кімната 307, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 38196911, на скасування реєстрації випуску 
акцій, у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію 
випуску акцій пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «ЗаКритий недиверСифІКований венЧУр-
ний Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд «дУ-
Блон», ідентифікаційний код юридичної особи: 38196911, 
реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300068, на загальну суму 
2 000 000 (два мільйони) гривень, у кількості 2 000 000 
(два мільйони) штук, номіналом 1 (одна) гривня. Скасова-
но реєстрацію проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕС ТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУБЛОН», що зареєстрований 

26.09.2012 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ДУБЛОН» №00204 від 26.09.2012 року, що видане Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку  – 
розпорядження № 0276-СІ від 07 березня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року №1843, на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за №822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно 
до документів, наданих пат «машинобудівний завод 
«елем», код за ЄДРПОУ: 14311548, 69035, м. Запоріж-
жя, пр. Маяковського, 11, на зупинення обігу акцій у 
зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ПАТ «Машинобудівний завод «Елем» – 
розпорядження № 68-Кф-З від 09 березня 2017 року.

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

«13» березня 2017 року. 
09.03.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів пУБлІЧно-
Го аКцІонерноГо товариСтва «Сад подІлля» 
(місцезнаходження: 23521, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с.Пеньків-
ка, вул. Жовтнева, буд.12; код ЄДРПОУ 00414291) відбудуться 22 квітня 
2017 року о 12.00 годині за адресою: 23521, вінницька обл., Шаргород-
ський р-н, с.пеньківка, вул. Жовтнева, буд. 12, в приміщенні контори 
пат «Сад подІлля», зал засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 11.30 до 12.00 
за місцем проведення чергових загальних зборів. Для участі у зборах при 
собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довіре-
ну особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати до-
кумент, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах 
буде складено станом на 18 квітня 2017 року.

З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акці-
онери товариства можуть ознайомитись під час підготовки до загальних 
зборів з 21 березня 2017 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 
10.00 до 16.00 за адресою місцезнаходження товариства: 23521, Вінниць-
ка обл., Шаргородський р-н, с.Пеньківка, вул. Жовтнева, 12, контора това-
риства, кабінет «бухгалтерія». Посадова особа товариства, .відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами — головний 
бухгалтер Воронецька Галина Віталіївна.

телефон для довідок: (04344) 37-6-80.

проеКт порядКУ денноГо ЗБорІв:
Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.1. 
Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 2. 

товариства за 2016 р. та перспективи діяльності на 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства.

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

Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками 4. 
розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Затвердження висновку аудитора щодо річного звіту товариства за 5. 
2016 р.

Затвердження річного звіту товариства за 2016 р.6. 
Розподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності товари-7. 

ства за 2016р.
Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 8. 

наглядової ради.
Обрання членів наглядової ради.9. 
Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень чле-10. 

нів ревізійної комісії.
Обрання членів ревізійної комісії.11. 

Повідомляємо, що з 12 жовтня 2014 року набрав чинності ЗАКОН 
УКРАЇНИ «Про депозитарну систему України». У відповідності до ст.5. 
цього Закону власник цінних паперів повинен закпючити договір про об-
слуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою.

У разі якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою 
договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, його акції не вра-
ховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З огляду на вищевказане, повідомляємо, що для використання своїх 
прав за цінними паперами, а саме простими іменними акціями ПАТ «САД 
ПОДІЛЛЯ», Вам необхідно звернутися до депозитарної установи 
ТОВ «НВП «Магістр», з якою Товариством було укладено договір на на-
дання послуг щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах влас-
никам простих іменних акцій для укладення договору з ним або з іншою 
депозитарною установою.

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

Найменування показника періоди
За 2015р. За 2016 р.

Усього активів 6824 10303
Основні засоби 1996 1827
Довгострокові фінансові інвестиції 3016 2918
Запаси 1149 3944
Сумарна дебіторська заборгованість 646 1391
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 223
Нерозподілений прибуток -1206 2495
Власний капітал 4464 8165
Статутний капітал 847 847
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2360 2138
Чистий прибуток (збиток) 979 3701
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3388908 3388908
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 27

до уваги акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва

«ШацьКе ремонтно-транСпортне 
пІдприємСтво»

(місцезнаходження:44000, Волинська обл., Шацький р-н, смт.Шацьк,  
вул. 50 років Перемоги, 6, 
код ЄДРПОУ 00902576) 

ПрАТ «Шацьке РТП» (надалі — Товариство), повідомляє, що 14 квіт-
ня 2017 року о 12 год. 00 хв. відбудуться чергові загальні збори акціоне-
рів ПрАТ «Шацьке РТП» за адресою: 44000, волинська обл., Шаць-
кий р-н, смт.Шацьк, вул. 50 років перемоги, 6, актовий зал.

Дата реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників для 
участі у чергових Загальних зборах — «14» квітня 2017 року за місцем 
проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників для 
участі у чергових Загальних зборах: 11 год. 00 хв. 

Закінчення реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників 
для участі у чергових Загальних зборах: 11 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах, — станом на 24 годину «10» квітня 2017 року.

порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів 

акціонерів (про обрання Лічильної комісії, голови та секретаря зборів, за-
твердження регламенту роботи зборів).

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ «ШАЦЬКЕ РТП» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту директора.

3. Затвердження балансу та річного звіту ПрАТ «Шацьке РТП» за 
2016 рік.

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

5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізора.

6. Розподіл прибутків та збитків за 2016 рік ПрАТ «Шацьке РТП».
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

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

8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: 00902576.infosite.com.ua.

Для підтвердження свого права на участь у чергових загальних збо-
рах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, 
представники акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства України, на представництво інтересів 
акціонера.

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним збо-
рів, можна в актовому залі ПрАТ «Шацьке РТП» за адресою: 44000, Во-
линська обл., смт.Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6: в робочі дні (понеді-
лок  — п’ятниця) з 09:00 до 17:00 (перерва з 13.00 год. до 14.00 год.), а 
також у день проведення Зборів за 09:00 до 10:00. Особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Боярчук Сергій 
Кузьмич — директор ПрАТ «Шацьке РТП», телефон для довідок: 
(003355)29178). 

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів  8156,0  8755,6
Основні засоби  6210,4  6454,8
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  0,9  0,9
Сумарна дебіторська заборгованість  787,1  1149,8
Грошові кошти та їх еквіваленти  1,9  1,9
Нерозподілений прибуток  -8827,9  -8445,3
Власний капітал  -3529,8  -3147,2
Статутний капітал  216,0  216,0
Довгострокові зобов’язання  5600,0  5600,0
Поточні зобов’язання  6085,8  6302,8
Чистий прибуток (збиток)  -382,6  -539,1
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) 

 2  2

директор прат «Шацьке ртп»  Боярчук С.К.

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
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Публічне акціонерне товариство «Кременецький завод порошкової ме-
талургії» (місцезнаходження: (47002, Тернопільська обл., м.Кременець, 
вул.Текстильникiв,1) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів від-
будуться 12.04.2017 о 11.00 за адресою: тернопільська обл., м.Креме-
нець, вул.текстильникiв, 1, приміщення їдальні. Реєстрація акціонерів 
буде проводитись з 10.00 до 10.45 за місцем проведення загальних зборів 
акціонерів. Для участі у зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, пред-
ставникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти ін-
тереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з чиним законо-
давством. Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, та 
за письмовою заявою, у робочі дні з 11 години до 12 години кожного поне-
ділка, за місцезнаходженням Товариства, звертатись до директора. Довід-
ки за телефоном 0354624360. Переліка кціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів буде складатися станом на 24 год. 
06.04.2017 року. Детально з проектом порядку денного та проектами рі-
шень щодо нього можливо ознайомитись на власному веб-сайті Товари-
ства в мережі Інтернет:www.kzpm.afr.net.ua.

проект порядку денного.
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів.
3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Звіт директора Товариства по підсумках фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік. та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

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

6. Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження і розподіл прибутку Товариства за підсумками діяль-

ності Товариства в 2016 році.
9. Про зміну типу Товариства.
10. Про зміну найменуванняТовариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
12. Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до Зако-

ну України «Про акціонерні товариства».
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства.
18. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльності за 2016 р. 
(2015 р.) в тис.грн.:

Усього активів 4709 (4763), основні засоби (залишковавартість) 1169 
(1212), запаси 5 (11), сумарна дебіторська заборгованість 5 (16), грошові 
кошти та їхеквівалент38 (0), нерозподілений збиток 3085 (3041), власний-
капітал 4708 (4752) статутний капітал 166 (166), поточні зобов»язання 
1  (11), чистий прибуток -44 (-94), чисельністьпрацівників на кінець звітного-
періоду (осіб) 2 (3)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КременецьКий Завод пороШКової металУрГІї»

до уваги акціонерів
публічного акціонерного товариства «миколаївобленерго» 

(далі — пат «миколаївобленерго», товариство), 
(код єдрпоУ 23399393), 

місцезнаходження товариства:  
Україна, м. миколаїв, вул. Громадянська, 40.

повідомляємо вас про проведення річних загальних зборів 
пат «миколаївобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 
Україна, м. миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал пат «мико-
лаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 13 квітня 2017 року, з 
9.00 год. до 9.45 год. Дата та час відкриття (проведення) річних загальних 
зборів: 13 квітня 2017 року о 10.00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних за-
гальних зборах, встановлена 07 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

проеКт порядКУ денноГо:
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 

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

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

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

відендів 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 укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Това-
риства.

14. Звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупцій-
ної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства.

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

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхід-
но мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також — довіре-
ність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у 
загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Миколаївобленерго» 
можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлен-
ня до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та 
неділі), з 8.00 год. до 17.00 год., в п’ятницю до 1600 год. (обідня перерва 
з 12.00 год. до 12.48 год.) за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Грома-
дянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами 
(1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних загальних зборів — та-
кож у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та 
у місці проведення річних загальних зборів акціонерів з 8.00 год. до 
9.45 год. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є 
директор з економіки ПАТ «Миколаївобленерго» — Єфімов Олег Володи-
мирович. 

телефон для довідок: (0512) 53-94-80.

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

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 1 129 998 1 013 523
Основні засоби 846 542 843 829
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 52 858 42 096
Сумарна дебіторська заборгованість 168 535 120 878
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 454 2 761
Нерозподілений прибуток 175 696 178 891
Власний капітал 316 873 316 710
Статутний капітал 39 660 39 660
Довгострокові зобов’язання 272 859 304 443
Поточні зобов’язання 540 266 392 370
Чистий прибуток (збиток) 10 232 13 427
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) 158640 158640
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) 3 554 3 616

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «миКолаївоБленерГо» 
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повІдомлення
про проведення рІЧниХ ЗаГальниХ ЗБорІв аКцІонерІв

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«ветропаК ГоСтомельСьКий СКлоЗавод» (ат «ветропаК 

ГоСтомельСьКий СКлоЗавод», Код єдрпоУ 00333888)
Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство «Ветропак Гостомельський Склоза-
вод» (надалі — Товариство) цим повідомляє про проведення Річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2017 
року о 10:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товари-
ства за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, площа 
рекунова, будинок 2, у приміщенні актового залу ат «ветропак Гос-
томельський Склозавод» (на четвертому поверсі).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових (річ-
них) загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 12 квітня 2017 
року з 8:30 до 9:45 за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київ-
ська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, площа Рекунова, будинок 2, 
АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» на першому поверсі. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових (річ-
них) загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 
24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, тобто на 24:00 6 квітня 2017 року.

Для реєстрації учасників Річних загальних зборів, кожен акціонер по-
винен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціоне-
ра, крім того, — документ, що належним чином підтверджує його повно-
важення.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у чергових (річ-
них) загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у 
разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифі-
кують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера — також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Това-
риства.

Під час підготовки до Річних загальних зборів, акціонерне товариство 
надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань проекту Порядку денного. Акціонери 
можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 11 квітня 2017 року 
(включно) у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00 (обідня 
перерва з 12:00 . до 13:00 ) за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. 
Гостомель, площа Рекунова, будинок 2 у кімнаті № 213 на другому по-
версі. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Го-
лова Правління — Прінко П. А.

12 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту Порядку денного, відбува-
ється у місці проведення реєстрації для участі у Річних загальних зборах 
та у місці проведення загальних зборів акціонерів. 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2017 року за-
тверджено наступний проект порядку денного:

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання Лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб.
2. Про затвердження річного звіту Товариства (затвердження резуль-

татів діяльності та річної фінансової звітності, складеної за міжнародни-
ми стандартами фінансової звітності) за 2016 рік.

3. Про затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсум-
ками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками звіту Правління за 2016 рік та 

визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. При-
йняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради за 2016 рік. 

6. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство. Про зміну повного та скороченого на-
йменування Товариства.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 
у новій редакції. Про уповноваження осіб на підписання Статуту Товари-
ства у новій редакції та здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій 
редакції в органах державної реєстрації.

8. Про затвердження змін до внутрішніх положень Tовариства шля-
хом затвердження їх у нових редакціях. Про уповноваження осіб на під-
писання внутрішніх положень Товариства у нових редакціях.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товари-

ства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладаються з членами На-

глядової ради Товариства та уповноваження осіб на підписання таких 
договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру 
винагороди Голови та інших членів Наглядової ради Товариства, у тому 
числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-
ства.

14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
15. Про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Ре-

візійної комісії та уповноваження осіб на підписання таких договорів з 
членами Ревізійної комісії.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину із 
ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА». 

17. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину із 
ПАТ «САН ІНБЕВ УКРАЇНА».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку 
денного: http://www.vetropack.ua/uk/vetropack/media-ta-publikaciji/.

оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСьКої дІяльноСтІ 
товариСтва (тиС.Грн.)

Найменування показника  Період
Звітний

(2016 рік)
попередній
(2015 рік)

Усього активів 1 613 532 1 399 558
Основні засоби та незавершені капітальні 
інвестиції

508 166 368 548

Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 390 783 371 959
Сумарна дебіторська заборгованість 397 631 299 814
Грошові кошти та інші оборотні активи 274 097 304 040
Нерозподілений прибуток 189 083 126 234
Власний капітал 256 089 195 456
Статутний капітал 55 500 55 500
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 120 175 1 054 484
Поточні зобов’язання і забезпечення 237 268 149 618
Чистий прибуток (збиток) 62 393 (80340)
Середньорічна кількість акцій (штук) 158 571 700 158 571 700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Середня кількість працівників 637 641

Довідки за телефонами: +380-44-392-41-00 (приймальня);
 +380-44-392-41-99 (юридичний відділ). 

Голова наглядової ради
ат «ветропак Гостомельський Склозавод»  д.м. олійник

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ветропаК ГоСтомельСьКий СКлоЗавод»

вІдКрите аКцІонерне товариСтво «меридІан» 
ім. С.п. Корольова, (місцезнаходження: 03124, м. Київ, бульвар 
Вацлава Гавела (до перейменування — бульвар Івана Лепсе), 8) код ЄДРПОУ 
14312973, повідомляє про доповнення до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерів Товариства, які скликаються 23 березня 2017 року о 10 годи-
ні за адресою: 03124,м. Київ, бульвар вацлава Гавела (до перейменуван-
ня — бульвар Івана лепсе), 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх):

перелік питань, що додатково вносяться на голосування (допо-
внення до проекту порядку денного, опублікованого в газеті «відо-
мості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№33(2538) 17.02.2017р.):

2. Засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціоне-

рів Товариства.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна 

ознайомитись за місцем знаходження Товариства м. Київ, бульвар 
Вацлава Гавела (до перейменування — бульвар Івана Лепсе), 8, корпус 
№ 59 2-й поверх ( відділ кадрів), у робочі дні з 10-00 до 16-00 годин. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — В. о. секретаря корпоративного Петрушенко І.М. Довід-
ки за телефоном: (044) 594-29-41.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішення щодо кожного питання, включеного до проекту порядку 
денного: http:// www.merydian.kiev.ua

наглядова рада,
правління товариства
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повІдомлення !

прат «КдЗ»
Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів Товариства 

Збори відбудуться 19 квітня 2017 р.
Час початку 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 85300, 

донецька обл., м. покровськ, вул. Шмідта, буд. 3 у приміщенні зали 
засідань

проеКт порядКУ денноГо
(проект переліку питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за 

його наслідками.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та 

прийняття рішення за його наслідками. 
4. Затвердження Річного Звіту Товариства за 2016 рік 
5. Про розподіл прибутку , отриманого Товариством за результатами 

діяльності Товариства у 2016 році
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття рішення про їх вчинення.

7. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які 
вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття рішення про їх вчинення.

реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх прове-
дення з 10.00 год. до 11.30 год. за місцем проведення Зборів.

акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену 
належним чином, або інший документ, що підтверджує повноважен-
ня представника.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Збо-
рів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандида-
тів до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії − не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбува-
тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 13 квітня 2017 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами відбувається до 19 квітня 2017 року 
(включно) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва 
з 12.00 год. до 13.00год.) за місцезнаходженням Товариства: 85300, До-
нецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, буд. 3 у приміщенні відділу  
ФАтаП.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів — Еко-
номіст юридичного відділу Сургучева вікторія миколаївна.

В день проведення Зборів ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбуваєть-
ся в місті проведення Зборів.

довідка за телефоном: (0-6239) 96-7-85,(0-6239) 96-4-30 .
адреса власного веб-сайту прат«КдЗ»: www.dinas.com.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «КДЗ»

(тис.грн.)
найменування показника Звітний 

період 
(2016 р.)

попере-
дній 

період 
(2015 р.)

Усього активів 193717 168664
Основні засоби (залишкова вартість) 25030 25351
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 72972 59536
Сумарна дебіторська заборгованість 89386 82509
Грошові кошти та їх еквіваленти 1377 1047
Нерозподілений прибуток 60470 64069
Власний капітал 85253 88852
Статутний капітал 24783 24783
Довгострокові зобов’язання 66860 48323
Поточні зобов’язання 39450 29496
Чистий прибуток (збиток)  (3599) 3358
Середньорічна кількість акцій (шт.) 34906141 34906141
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 450 429

наглядова рада прат «КдЗ»

повідомлення  
про проведення річних загальних зборів акціонерів

приватне аКцІонерне товариСтво
«КомплеКС «люБецьКий»

(код за ЄДРПОУ 05507146, місцезнаходження: вул. Любецька, 
буд. 80, м. Чернігів, 14021) повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів 11 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: 
вул. промислова, буд. 7, зал засідань у головному корпусі на 
3 поверсі, м. Чернігів, 14017.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде 
проводитись 11 квітня 2017 року року з 12:00 до 14:45 за місцем про-
ведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера — також до-
віреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Пред-
ставнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необ-
хідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) 
його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить 
інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без 
довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах: 05 квітня 2017 року.

проект переліку питань, що виносяться на голосування 
(проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвер-

дження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 

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

ради за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-

сії за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумка-
ми перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 
2016 рік.

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

7. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 
2016 році.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представни-

ки можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. 
Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021 (кабінет секретаря) щопонеділ-
ка з 09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх пред-
ставники можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. 
Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: директор В.В. Касьяненко, тел. (0462) 65-11-29.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://chmk.pat.ua/

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

Найменування показника Період
Звітний 
2016 рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 5871 6737
Основні засоби 2036 2209
Довгострокові фінансові інвестиції 1334 1334
Запаси 14 2
Сумарна дебіторська заборгованість 612 1395
Грошові кошти та їх еквіваленти 75 -
Нерозподілений прибуток (5462) (3985)
Власний капітал (3127) (1650)
Статутний капітал 2250 2250
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 8998 8387
Чистий прибуток (збиток) (1477) (2239)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4500000 4500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 20

наглядова рада прат «Комплекс «любецький»
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повІдомлення
про проведення ЗаГальниХ ЗБорІв

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КІльце»

(ідентифікаційний код 05796400)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІЛЬЦЕ», місцезнаходжен-

ня: Україна, 65088, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люстдорфська 
дорога, будинок 92/94, повідомляє, що «14» квітня 2017 року о 15 годин 
00 хвилин за адресою: місто одеса, вулиця люстдорфська дорога, 
будинок 92/94 (кімната 503) будуть проводитись загальні збори товари-
ства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводиться 
у день проведення загальних зборів за місцем проведення загальних збо-
рів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складеного станом на «10» квітня 2017 року. Час початку реєстра-
ції акціонерів для участі у загальних зборах: 14 годин 00 хвилин. Час за-
кінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 14 годин 
45 хвилин.

порядок денний  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 

товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізо-

ра товариства за 2016 рік.
7. Затвердження звіту та балансу товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) това-

риства за підсумками роботи за 2016 рік.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів у період до 
дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись шля-
хом письмового звернення за місцезнаходженням товариства: 65088,  
м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 92/94, кімната 503, у робочі дні 
та у робочий час з 14:00 годин до 17:00 годин, а в день проведення за-
гальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа, що відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор 
Корчинська Олена Вячеславівна.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу відповідно до чинного законодавства (бажано — паспорт). Пред-
ставникам акціонерів — документ, що посвідчує особу відповідно до чин-
ного законодавства (бажано — паспорт) та належним чином оформлену 
довіреність.

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності прат «КІльце» (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 22726,7 23090,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21286,2 22141,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 451,3 453,3
Сумарна дебіторська заборгованість 613,6 339,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 375,6 156,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2536,0 -2850,2
Власний капітал 6471,6 6157,4
Статутний капітал 4685,8 4685,8
Довгострокові зобов’язання 16127,0 16827,0
Поточні зобов’язання 128,1 105,8
Чистий прибуток (збиток) 314,2 362,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18743200 18743200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

прат «КІльце»
телефон для довідок (0482) 45-64-19

до уваги акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «аЗовЗовнІШтранС»

ІнформацІйне повІдомлення
приватне акціонерне товариство «аЗовЗовнІШтранС» (нада-

лі — товариство), місцезнаходження: 87510, Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Корабельна, 2, повідомляє про проведення річних (чергових) 
загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які від-
будуться 11 квітня 2017 року об 11:00, за адресою: 87510, донецька 
область, м. маріуполь, вул. Корабельна, 2, актова зала.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах 
акціонерів Товариства (надалі — Загальні збори) буде проводитися 
11 квітня 2017 року з 10:00 до 10:50 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 та виписку із статуту акціонера — юридичної особи, у якій визна-
чені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представни-
ків — довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно 
з вимогами чинного 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 05 квітня березня 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 03 квітня 2017 року.

2) Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду 

3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

4) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5) Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6) Затвердження положення про Наглядову раду Товариства
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.avt.ua

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з доку-
ментами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, за 
адресою: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Корабельна, 2, 
каб. № 18 у робочі дні в період з 11 березня 2017 року до 10 квітня 
2017 року з 14:00 до 16:00, а в день проведення Загальних зборів 11 квітня 
2017 року — з 10:00 до 10:50 у місці їх проведення за адресою: 87510, 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Корабельна, 2, каб. № 18. Ознайо-
митись з вказаними вище документами у вказані вище строки акціонери 
Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних до-
кументів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера 
(його представника), та відповідної письмової заяви. 

Крім того акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої 
пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж 
за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: (0629) 40-78-38, контактна особа — Гучкова Ма-
рина Володимирівна. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 рік*
(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 12 353 12 267
Основні засоби 4 401 4 461
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 93 98
Сумарна дебіторська заборгованість 192 140
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 695 10 468
Нерозподілений прибуток 10 375 10 204
Власний капітал 11 787 11 616
Статутний капітал 194,6 194,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 565 651
Чистий прибуток (збиток) 171 1 145
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 28

* у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть 
бути змінені та надані для затвердження загальними зборами акціонерів

Генеральний директор 
прат «аЗовЗовнІШтранС»  в.К. Багаєв 
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повІдомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів  

пат «СК «євроінс Україна»
повне найменування товариства:
Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна»
місцезнаходження товариства згідно з його Статутом:вул. Велика 

Васильківська, 102, м. Київ, 03150.
Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Украї-
на» повідомляє, що 12 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. велика васильківська, 102, зал засідань відбу-
дуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна».

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових за-
гальних зборах відбудеться 12 квітня 2017 року з 9.00 год. до 9.45 год. за 
адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових за-
гальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному за 
3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів, станом на 24.00 год., 06 квітня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представ-
ляти інтереси акціонерів на чергових загальних зборах, оформлену згід-
но з вимогами чинного законодавства. 

Під час проведення загальних зборів акціонерів мають бути присутні 
акціонери, представники акціонерів, члени реєстраційної комісії, члени 
тимчасової лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар загальних 
зборів акціонерів, голова загальних зборів акціонерів, члени Наглядової 
ради, члени Правління, члени Ревізійної комісії, особи, визначені нака-
зом Голови Правління Товариства та представники компетентних орга-
нів, які мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів від-
повідно до вимог чинного законодавства України. 

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у чергових за-
гальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі від-
сутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують 
особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціо-
нера — також документів, що підтверджують повноваження представни-
ка на участь у чергових загальних зборах акціонерів товариства, а також 
у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 06 
квітня 2017 року. 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від 
дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 11квітня 2017 року 
(включно) кожні середа та п’ятниця, з 10.00 год. до 11.00 год. за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102. Відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова осо-
ба — Голова Правління Волков Олександр Васильович або уповноваже-
на ним інша особа.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного 
питання включенного до проекту порядку денного на веб-сайті Товари-
ства — euroins.com.uaв розділі «Для акціонерів»

12 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у 

місці проведення реєстрації для участі у чергових загальних зборах та у 
місці проведення загальних зборів акціонерів. 

проект порядку денного:
1) Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціо-

нерів ПАТ «СК«Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення 
їх повноважень.

2) Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК 
«Євроінс Україна.

3) Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна».

4) Звіт Правління ПАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-
господарську діяльність ПАТ «СК «Євроінс Україна» у 2016 році та прий-
няття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5) Звіт Наглядової ради ПАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 
2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6) Звіт Ревізійної комісії ПАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7) Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Євроінс Україна»за 2016 рік.
8) Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.
9) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів
10) Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СК «Євро-

інс Україна». 
11) Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумуля-

тивного голосування.
12) Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними 

членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів. 

основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльності
пат «СК «євроінсУкраїна» (тис. грн.)

найменуванняпоказника період
2016 р. 2015 р.

Усього активів 247433 240543
Основні засоби 38242 39230
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 472 670
Сумарна дебіторська заборгованість 24924 21344
Грошові кошти та їх еквіваленти 155866 146717
Нерозподілений прибуток -73121 -77617
Власний капітал 108037 108320
Статутний капітал 71000 71000
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 72830 64112
Чистий прибуток (збиток) 183 8563
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7100000000 7100000000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

159 158

Телефон для довідок: (044) 247-44-77
Голова правління  о.в.волков

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «євроІнС УКраїна»

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

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

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Страхова компанія «Євроінс Україна»

2. Код за ЄДРПОУ: 22868348
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442474477, 0445290894
5. Електронна поштова адреса:euroins@euroins.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. текст повідомлення

Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Євроiнс Україна» 
(надалi — Товариство) повiдомляє, що 06.03.2017р. на пiдставi реєстру 

власникiвiменних цiнних паперiв за вих. № 129035зв вiд 03.03.2017р., ви-
даної Публiчнимакцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй 
України», стало вiдомо про збiльшення вiдсотка голосуючих акцiй власникiв, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

- частка голосуючих (простих) акцiйАкцiонерного товариства 
ЄвроiнсIншуринс Груп (Болгарiя) складала 99, 316658% до загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй, станом на дату отримання реєстру частка голо-
суючих (простих) акцiй складає 99,916663% до загальної кiлькостi голосу-
ючих акцiй.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади волков олександр васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.03.2017
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «євроІнС УКраїна»
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повІдомлення про проведення ЗаГальниХ ЗБорІв аКцІонерІв 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «ГородоцьКий Кар’єр»

(єдрпоУ 00372121, місцезнаходження: 81555,Україна, львівська 
область, Городоцький р-н, с.малий любiнь)

Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горо-
доцький кар’єр» (далі Товариство), які відбудуться 11 квітня 2017 року, о 
12 год. 00хв. за адресою: Україна, львівська область, Городоцький район, 
81555, с.малий любiнь, в приміщенні товариства в кабінеті директора.

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в загальних збо-
рах акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв., 11 квітня 2016 р. 

Право участі у загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які 
обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 05 квіт-

ня 2017 р. 24 год.00 хв.
перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
4.Звіт директора товариства про фінансово-господарську діяльність То-

вариства у 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 р. та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду 
6.Звіт Ревізійної комісії Товариства пр. роботу за 2016 р. та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної 

приватне аКцІонерне товариСтво «надєЖда» 
повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЄЖДА» (місцезнахо-
дження: 50102, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Олек-
сандра Станкова, 10, далі — Товариство) повідомляє про скликання черго-
вих Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 
10.00 годині за адресою: м. Кривий ріг, вул. олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту прове-

дення зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 

2016 рік, звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізійної комісії. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради 
та звіту (висновків) Ревізійної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття та-
кого рішення Загальними зборами. Про схвалення укладених Товариством 
значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

7. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання 
особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання 
особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
буде здійснюватися 20 квітня 2017 року за місцем їх проведення з 09.00 до 
09.45 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно з пе-
реліком акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, 
складеному станом на 24.00 годину 13 квітня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 

особу, а для представників — документ, що посвідчує особу, а також на-
лежним чином оформлену довіреність.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.
lesaffre.ua/nadejda.

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документа-
ми), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
Загальних зборів, в робочий час (з 9.00 до 17.00) та в робочі дні з понеділка 
по п’ятницю (включаючи день проведення зборів) за адресою: м. Кривий 
Ріг, вул. О. Станкова, 10, адміністративний корпус.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного чергових загальних зборів не пізніше, ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмо-
вій формі на адресу Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — Голова правління Товариства Сьомін Ігор ми-
хайлович.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.) за 2016 рік

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 177350 164160
Основні засоби 85237 81383
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 49004 45125
Сумарна дебіторська заборгованість 18795 18417
Грошові кошти та їх еквіваленти 7969 4777
Нерозподілений прибуток 62482 50883
Власний капітал 164002 152403
Статутний капітал 101325 101325
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 11093 9475
Чистий прибуток (збиток) 11599 16815
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9 650 000 9 650 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 180 168

телефон для довідок: (056) 499-10-21 
наглядова рада прат «надєЖда»

приватне аКцIонерне товариСтво «СтраХова 
КомпанIя «Колоннейд УКраїна»

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 товари-

ство «Страхова Компанiя 
«Колоннейд Україна»

2. Код за ЄДРПОУ 25395057
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс 0445375390 0445375390
5. Електронна поштова адреса info@colonnade.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.colonnade.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 
рішення про виплату дивідендів

II. текст повідомлення

Рiшення прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв При-
ватного акцiонерного товариства «Страхова Компанiя «Колоннейд Украї-
на» 06.03.2017р. (Протокол № 06-03/17 вiд 06.03.2017р.)

Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв — 06.03.2017 р.

Загальний розмiр дивiдендiв- 79 515 789,93 гривень, виходячи з розра-
хунку 6 626,32 гривень на одну просту акцiю вiдповiдно до кiлькостi акцiй, 
належних кожному акцiонеру у вiдповiдностi до перелiку осiб. 

Строк виплати дивiдендiв — у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з 
дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв (до 05.09.2017р. включно).

Спосiб виплати дивiдендiв безпосередньо акцiонерам, порядок виплати 
дивiдендiв — виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, 
що мають право на отримання дивiдендiв у строк, що не перевищує шiсть 
мiсяцiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Дивiденди випла-
чуються в доларах США за офiцiйним курсом НБУ на дату переказу.

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

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

2. Генеральний директор     ярошевич Святослав володимирович
07.03.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «ГородоцьКий Кар’єр»
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комісії товариства за 2016 р.
7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
8.Про порядок розподілу прибутків та збитків за 2016р.
9.Відкликання члена наглядової ради Товариства.
10.Обрання членів наглядової ради Товариства. 
11.Затвердження умов договору з членами наглядової ради та обрання 

особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
12.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися про-

тягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товари-
ства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)
Найменування показника Період (на 31.12 звітного 

періоду ) 
2015 2016

Усього активів 1162,4 1288,0
Незавершені капітальні інвестиції - 1.5
Основні засоби 1095,4 1053,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 67,0 230,7
Грошові кошти та їх еквіваленти - 2,0
Нерозподілений прибуток -1826,6 -2047,2
Власний капітал 465,2 244,6
Статутний капітал 1880,0 1880,0
Довгострокові зобов’язання - 0,9
Поточні зобов’язання 697,2 1042,5
Чистий прибуток (збиток) (78,3) (220,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 519 924 7 519 924
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для пред-

ставників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства. 
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під 

час підготовки до загальних зборів за адресою: 81555, Львівcька обл., Горо-
доцький р-н, с. Малий Любінь, приміщення товариства (кабінет директора) 
у робочі дні: понеділок-середа з 9-00 до 15-00 год., перерва з 12-00  
до 12-30 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань порядку денного: http://gkarier.emiti.net.

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 

порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 
Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го — Верхняцький Дмитро Олексійович, тел.(067 413 45 53)

директор товариства

повідомлення про проведення річних Загальних зборів
публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро 

коксохімічного машинобудування» 
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ВІДБУДУТЬСЯ

14 квітня 2017 року о 12.00 за місцем знаходження товариства за 
адресою: 84122, донецька обл., м. Слов’янськ, б. пушкіна, 10 (у акто-
вому залі товариства) 

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах буде здій-
снюватися у день проведення зборів за вищевказаною адресою: початок 
реєстрації о 10.00, закінчення реєстрації — 11.30

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах: 11 квітня 2017 року.

проект порядку денного загальних зборів
(перелік питань, які виносяться на голосування) 

1. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних 
зборів. 

2. Затвердження регламенту роботи зборів. 
3. Про затвердження звіту голови правління про результати фінансово-

господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік. 
4. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік.
5. Про затвердження висновок Ревізійної комісії за 2016 рік. 
6. Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2016 рік 

з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. 
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш».
9. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільного-

правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. 
Встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з членами Ревізійної комісії. 

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

11. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільного-
правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради. 
Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з членами Наглядової ради. 

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції.

13. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, про 
Наглядову Раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом викладен-
ня їх в новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні 
товариства».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: kbkxm-
kbk.com

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціоне-
рів — доручення, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства, 
та документ, що посвідчує особу (паспорт).

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціо-
нери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 
84122, донецька обл., м. Слов’янськ, б. пушкіна, 10 в технічній бібліо-
теці ПАТ «КБ Коксохіммаш» в робочі дні з 9.00 до 12.00 годин. А в день 
проведення загальних зборів — в місті їх проведення. Відповідальною 
особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документа-
ми є Синицька Г.В. Телефон для довідок +380676948233

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

Найменування показника Період 
2015 2016*

Усього активів 10406 2420
Основні засоби 2066 1232
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4497 8
Сумарна дебіторська заборгованість 171 927
Грошові кошти та їх еквіваленти 1837 23
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1907 -1828
Власний капітал 316 395
Статутний капітал 1944 1944
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10090 2025
Чистий прибуток (збиток) -0,1375 0,0122
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7776180 7776180
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

57 40

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

Достовірність інформації підтверджую
наглядова рада 
пат «КБ КоКСоХІммаШ»  «10» березня 2017 року

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«КонСтрУКторСьКе Бюро КоКСоХІмІЧноГо маШиноБУдУвання» 
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до уваги акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «Київмедпрепарат» 

(01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139, код за ЄДРПОУ 00480862)
Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі — Товариство) пові-

домляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (на-
далі — Загальні збори), які відбудуться 11 квітня 2017 року о 11.00 за 
адресою: м.Київ, вул.І.мазепи, 11-Б, Готель«Салют», конференц-зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
буде проводитись 11 квітня 2017 року з 10.30 до 11.00 години за місцем 
проведення Загальних зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах 
учасникам Загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів — додатково документ, що посвідчує право їх 
участі і голосування на Загальних зборах, оформлений згідно з вимогами 
чинного законодавства.Дата складання переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у Загальних зборах — станом на 24 годину 05 квітня 2017р.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про 

підсумки роботи за 2016 рік та основні напрямки фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2017 році.

4. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного 
звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

5. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про ре-
зультати діяльності у 2016 році.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства. 
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укла-
датимуться з обраними членами Наглядової ради.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення. 

14. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денно-

го Загальних зборів розміщена на www.kievmedpreparat.com.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного:до дати проведення Загальних 
зборів — у робочі дні з 14.00 до 15.00 години за місцезнаходженням Това-
риства (м. Київ, вул. Саксаганського, 139, 1-й поверх, переговорна №6); у 
день проведення Загальних зборів — м.Київ, вул.І.Мазепи, 11-Б, 
Готель«Салют», конференц-зал, з 10.30 до 11.00.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів бу-
дуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web-сторінці 
www.kievmedpreparat.com протягом 10 робочих днів після закриття За-
гальних зборів.

Довідки за телефоном: 490-75-19. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — Семененко О.В. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства пат «Київмедпрепарат» (тис.грн.)

Найменування показника період 
звітний,2016р. попередній, 

2015р. 
Усього активів 1 331 287 1 437 076
Основні засоби 168 040 157 170
Довгострокові фінансові інвестиції 196 094 171 336
Запаси 431 601 341 313
Сумарна дебіторська заборгованість 379 654 550 012
Грошові кошти та їх еквіваленти 850 19 780
Нерозподілений прибуток 288 905 240 214
Власний капітал 610 215 556 862
Статутний капітал 290 100 290 100
Довгострокові зобов’язання 367 701 14 139
Поточні зобов’язання 353 371 866 075
Чистий прибуток (збиток) 50 691 60 480
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 596 729 11 480 018
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 133 100

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

0 2 142

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

1177 1238

наглядова рада пат «Київмедпрепарат».

до уваги акціонерів 

прат «радеХІвСьКе атп-14629»!
повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів приватно-

го акціонерного товариства «радехівське атп-14629», (місцезнахо-
дження товариства: 80200, львівська обл., м. радехів,  
вул. Б. Хмельницького, 130, код єдрпоУ 03114796), відбудуться 
«21» квітня 2017 року о 10:00год. за адресою: 80200, львівська обл., 
м. радехів, вул. Б. Хмельницького, 130.

проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акці-
онерів Товариства.

3. Звіт голови правління Товариства про фінансову-господарську ді-
яльність Товариства за звітний період 2016 року.

3. Звіт голови Наглядової Ради про роботу Товариства за звітний пе-
ріод 2016 року.

4. Звіт голови Ревізійної комісії про проведену роботу Товариства за 
звітний період 2016 року.

5. Затвердження Річного балансу і звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку по результатах фінансово-господарської ді-

яльності за 2016 рік.
7. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
8. Прийняття рішень про попереднє схвалення на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
9. Про надання згоди голові правління Товариства на вчинення пра-

вочинів цивільного характеру, на суму 400 000,00 грн.( взяття банків-
ського кредиту, застава майна).

реєстрація акціонерів для участі у зборах розпочнеться о 09:00 
годині та закінчиться о 10:00 годині в день скликання зборів за міс-
цем їх проведення.

Для реєстрації участі в загальних зборах акціонерам Товариства не-
обхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і 
довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у чергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства призначених на 21 квітня 2017 
року, складається станом на 24 годину 17 квітня 2017 року.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного у робочі дні, робочий час з 09:00 до 18:00, в п’ятницю — 
до 17:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за адресою: м. Радехів, вул. Б. 
Хмельницького, 130. В день проведення чергових Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства ознайомитись з документами можливо у місці про-
ведення чергових Загальних зборів з 09:00 до 10:00 години. Відпові-
дальна посадова особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — Голова правління Зузак Віктор Романович. Тел. для 
довідок: (0255)2-10-05

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

найменування показника період
Звітний 
2016р.

попере-
дній2015р.

Усього активів
Основні засоби (залишкова вартість) 631 622
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 40 45
Сумарна дебіторська заборгованість 151 158
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 26
Нерозподілений прибуток -150 -678
Власний капітал
Статутний капітал 407 407
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 575 599
Прибуток (збиток) загальний по п-ству +5 -342
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4935400 4935400
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

66 66

порядок денний затверджено наглядовою радою прат «раде-
хівське атп-14629».
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приватне аКцІонерне товариСтво «Житомир-авто», іденти-
фікаційний код — 03112857 (надалі — Товариство), місцезнаходження яко-
го: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. 
Богунська, 1А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 25 лютого 
2017 року, призначених на 14 квітня 2017 року об 11.00 годині за адре-
сою: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. довжик, 
вул. Богунська, 1а, каб. 18а, з наступним проектом порядку денного (пе-
реліком 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 45174 46294

Основні засоби 32440 36692
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 2984 2465
Сумарна дебіторська заборгованість 600 259
Грошові кошти та їх еквіваленти 3496 247
Нерозподілений прибуток 29317 31440
Власний капітал 42723 44846
Статутний капітал 13010 13010
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 2321 1289
Чистий прибуток (збиток) -2123 -1743
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1301000 1301000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

59 63

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 — 10 квітня 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, 10004, Житомирська обл., Жи-
томирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кім. № 24 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, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Бо-
гунська, 1А, кім. № 18А. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Деркач Олег 
Валентинович. Контактна особа — Щуцький Андрій Васильович. Довідки 
за телефоном: (067) 550-82-16.

Генеральний директор  о.в.деркач

приватне аКцІонерне товариСтво «Житомир-авто»

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 «треСт «КиївелеКтромонтаЖ»

2. Код за ЄДРПОУ: 04012750
3. Місцезнаходження: 01033, Київ, вул. Саксаганського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 2271244 044 2271244
5. Електронна поштова адреса: trest_kem@voliacable.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://04012750.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

03 березня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Трест «Київелектромон-
таж» (Протокол Наглядової ради № 1/2017 вiд 03.03.2017 року) було при-
йнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: обрано на по-

саду Голови Наглядової Ради Сьомку Руслана Олеговича. Посадову особу 
обрано на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 03.03.2017 року. Особу 
обрано до проведення наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi 
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: по грудень 2011 р. юрисконсульт 
ТОВ «Донецьквуглезбагачення»; з сiчня 2012 р. по червень 2013 р. юрист 
ТОВ «Агропром-центр»; з серпня 2013 р. по вересень 2014 р. юрисконсульт 
ТОВ «Юргранта — правовий консалтинговий центр пiдтримки бiзнесу»; з 
березня 2016 р. по теперiшнiй час юрист ТОВ «Форбс Енд Манхеттен Укра-
їна». Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкрит-
тя паспортних даних посадовою особою не надано.

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 Черниш Павло Миколайович
Голова правлiння-керуючий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.03.2017
(дата)

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік, приватних 
акціонерних товариств

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАФТОІМПЕКС», 23477687, 
93406 Луганська область м. 
Сєвєродонецьк вул. Донецька, 
б.37-А, (064252) 4-35-42, 3-02-57

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

09.03.2017

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

http://atzvit.com.ua/23477687

приватне аКцІонерне товариСтво «нафтоІмпеКС
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«пIвденСпецатоменерГомонтаЖ»,

що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 43, повідомляє 
про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться «12» 
квітня 2017 року о 14-00 за адресою: м. Харків, вул. алчевських 43, 
4-ий поверх, праворуч від ліфту, зала засідань. Реєстрація осіб, що 
прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення 
зборів, зазначеним вище, «12» квітня 2017 року з 13-00 до 13-40.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину «06» квітня 2017р.

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

1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Річний звіт Правління Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії.

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

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства 

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

можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господар-
ської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої 
фінансової звітності Товариства.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Товариства. 
13. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://usaem.in.ua/ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати 
проведення зборів(включно) акціонери мають можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням бухгалтерії Товариства за адресою: м. Харків, 
вул. Іскринська,17, 1-ий поверх, у приміщенні бухгалтерії, у робочі дні, ро-
бочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 
13-00 годин). Документи надаються за письмовою заявою акціонера для 
ознайомлення та не підлягають виносу.

- В день проведення зборів — також у місці їх проведення за адресою: 
м. Харків, вул. Алчевських 43, 4-ий поверх, праворуч від ліфту, зала засі-
дань з 13-00 до 14-00. Документи надаються для ознайомлення та не під-
лягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голо-
вний бухгалтер Товариства Кобилінська Надія Іванівна, тел. (057) 732-53-08.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 248412 287015
Основні засоби 39795 20614
Довгострокові фінансові інвестиції 25 25
Запаси 46291 38140
Сумарна дебіторська заборгованість 162031 36540
Грошові кошти та їх еквіваленти 126 535
Нерозподілений прибуток 2770 1206
Власний капітал 2879 1315
Статутний капітал 109 109
Довгострокові зобов’язання 513 466
Поточні зобов’язання 245020 285234
Чистий прибуток (збиток) 1564 66
Середньорічна кількість акцій (шт.) 436280 436280
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

----- -----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

----- -----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 400 306

Для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати до-
кументи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів 
додатково — довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах, оформлене згідно з чинним законодавством. 

наглядова рада ат «пСаем»

повідомлення  
про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів 

прат «БориСпІльСьКе пІдприємСтво 
«СортнаСІннєовоЧ» 

(далі — прат «БпС»)
(ідентифікаційний код 04685271; місцезнаходження: 08300, Київська 

область, місто Бориспіль, вулиця Завокзальна, 5)
до уваги акціонерів прат «БпС»!

1) Правління прат «БпС» (код ЄДРПОУ: 04685271), надалі — Товари-
ство, повідомляє акціонерів Товариства про скликання «21» квітня 
2017 року чергових річних Загальних зборів (надалі — Збори). Збори від-
будуться о 11 год. 00 хв. годині за Київським часом за адресою: Україна, 
Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, буд. 5, кім. №10.

2) Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде 
проводитись «21» квітня 2017 року з 10:30 до 11:00 години за адресою: 
Україна, Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, буд. 5, 
кім. №10.

3) Право на участь у Зборах будуть мати акціонери, внесені до переліку 
акціонерів ПрАТ «БПС», складеного за станом на «17» квітня 2017 року 
відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

4) перелік питань проекту порядку денного чергових річних Збо-
рів прат «БпС»:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретар Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності у 2016 році.
4. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Про затвердження річного фінансового звіту за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2016 рік.
8. Про затвердження договорів укладених з 15.04.2016 р. по дату про-

ведення Загальних зборів акціонерів у 2017 році.
9. План діяльності на 2017 рік.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати при собі:
- акціонерам — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, пе-

редбачений чинним законодавством України;
- представникам акціонерів — паспорт або інший документ, що посвід-

чує особу та довіреність на право участі та голосування, оформлену і ви-
дану відповідно до законодавства України.

5) З матеріалами з питань проекту порядку денного можна ознайоми-
тися з понеділка по п’ятницю з 13.00 до 16.00 години за адресою: Україна, 
Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, буд. 5. Відповідальна 
особа — Козинець О. В.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного чергових річних Зборів, вносяться відповідно до статті 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного — http://semena.org.ua.

6) основні показники фінансово-господарської діяльності това-
риства за 2015-2016 роки (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній 

Усього активів 4710,7 4675,4
Основні засоби 2715,9 2608,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1400,7 1412,0
Сумарна дебіторська заборгованість 318,9 307,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 13,4 21,8
Нерозподілений прибуток -3455,9 -3455,9
Власний капітал 3026,7 3026,7
Статутний капітал 4064,2 4064,2
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1684,0 1648,7
Чистий прибуток (збиток) 0 -1,2
Середньорічна кількість акцій (штук) 16256604 16256604
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

7 8

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ______________

(підпис)
О. В. Козинець

М. П. 10.03.2017 р.
(дата)
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(надалі — Товариство) код ЄДРПОУ 03793863, місцезнаходження: село 
Терешки ,Шполянський район, Черкаська область, 20613, повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі — загальні збори) від-
будуться 13 квітня 2017 року об 11.00 год., за адресою (місце проведен-
ня): вул. молодіжна 1, село терешки, Шполянський район, Черкаська 
область, адмінбудівля товариства, кабінет директора № 1. Реєстрація 
акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства 
буде проводитись 13 квітня 2017р., з 10.00 год. до 10.45 год., за адресою та 
місцем проведення загальних зборів Товариства.Для реєстрації для участі 
у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший 
офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акці-
онерів — паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника 
акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера 
(участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і видану відповід-
но до законодавства України. Під час підготовки до загальних зборів Това-
риства акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від 
дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 13 квітня 2017 року в 
робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства: вул. 
Молодіжна 1, село Терешки, Шполянський район, Черкаська область, ад-
мінбудівля Товариства, кабінет директора № 1. Відповідальна посадова 
особа — директор Прикуп Володимир Миколайович. В день проведення 
загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) 
можливо у місці проведення загальних зборів. Адреса власного веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http:// tereshki.at24.com.ua/ Дата 
складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у за-
гальних зборах Товариства: на 24.00 год., 07 квітня 2017 року. 

проект порядку денного загальних зборів (перелік питань що 
виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про виконан-
ня повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК 
«ДЕЛЬТА». Прийняття рішення про припинення її повноважень.2.Визначення 
та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування.3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвер-
дження регламенту роботи загальних зборів.4. Звіт Директора про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визна-
чення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Директора.5. Звіт Наглядової ради про роботу за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 
31.12.2016р.7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збит-
ків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуван-
ням вимог, передбачених законом.8. Попереднє надання згоди (схвалення) 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазна-
ченням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. 
Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Звітний 
2016р.

попередній 
2015р.

Усього активів 83089 34993
Основні засоби 8049 8452
Довгострокові фінансові інвестиції 75 75
Запаси 584 14179
Сумарна дебіторська заборгованість 8475 306
Грошові кошти та їх еквіваленти 1061 1400
Нерозподілений прибуток 76115 32005
Власний капітал 79058 34904
Статутний капітал 933 933
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4031 89
Чистий прибуток (збиток) 68080 23970
Середньорічна кількість акцій (шт.) 933200 933200
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

22 37

наглядова рада прат ім.ШевЧенКа. телефон для довідок товари-
ства: (04741) 42240. 

приватне СІльСьКоГоСподарСьКе аКцІонерне товариСтво Ім.ШевЧенКа 

повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

прат «центр європейСьКої ІнтеГрацІї»
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство 

«Центр європейської інтеграції» (надалі — Товариство).
Місцезнаходження товариства: вул. Б. Хмельницького, 228, м. Львів, 

79037, Україна.
Дата та час проведення загальних зборів: 10 квітня 2017 року о 

09.30 год.
Місце проведення загальних зборів: вул. Б. Хмельницького, 228, 

м. львів, 79037, Україна, кабінет 501.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 

10 квітня 2017 року о 09.00 год.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 

10 квітня 2017 року о 09.25 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах — на 24 годину 04 квітня 2017 року.
проект порядку денного та проекти рішень:

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

сування на загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту наглядової ради.
4. Звіт виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту виконавчого органу.
5. Звіт ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ре-

візора.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядо-

вої ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами на-

глядової ради.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

членами наглядової ради.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень генерального 
директора.

13. Обрання генерального директора.
14. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з генеральним 

директором.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з 

генеральним директором.
16. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом 

викладення його у новій редакції та затвердження статуту Товариства у 
новій редакції.

17. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Това-
риства на підписання статуту Товариства в новій редакції.

18. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами на 
здійснення дій, необхідних для державної реєстрації статуту Товариства 
в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://cei.lviv.ua

Для участі у загальних зборах, акціонери при собі повинні мати доку-
мент, що посвідчує особу, а представники акціонерів — довіреність на 
право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та доку-
мент, що посвідчує їх особу.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні та у робочий час 
за місцезнаходженням Товариства в к. 501. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Київський 
Сергій Дмитрович, тел. +380322442303.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1979,8 2187,8
Основні засоби 1815,1 2035,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -

приватне аКцІонерне товариСтво «центр європейСьКої ІнтеГрацІї» 
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Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 24,2 44,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,3 0,6
Нерозподілений прибуток -2165,5 -1759,5
Власний капітал -173,6 232,4
Статутний капітал 1011,5 1011,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2153,4 1955,4
Чистий прибуток (збиток) -2165,5 -1759,5

Середньорічна кількість акцій (шт.) 4046048 4046048
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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  михайлишин І. І.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«тюмень-медиКо-СмІла»

(код єдрпоУ 31982410)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

місцезнаходження товариства: вул. мазура, будинок, 24/4, м. Смі-
ла, Черкаської області, Україна, 20708.

дата, час та місце проведення загальних зборів: «13» квітня 2017 року 
о 13:00 годині за адресою: вул. мазура, будинок, 24/4, м. Сміла, Черкаської 
області, Україна, 20708, кім.205 адміністративного корпусу товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «13» квітня 
2017 року з 12:00 до 12:50 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «07» квітня 2017 року.

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

зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльнос-
ті на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

5. Звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА»про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» про роботу за 2016 рік. Затвердження висно-
вків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл пла-
нових показників прибутку на 2017 рік.

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

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
11. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Наглядової ради Товариства.
Для участі в чергових загальних зборах акціонерам при собі мати пас-

порт, для представника акціонера крім паспорта — довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючо-
го законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: вул. Мазура, будинок, 24/4, м. Сміла, Черкаської області, Україна, 
20708, кімната 207 у робочі дні з 14-00 години до 16-00 години, а також в 
день проведення зборів — у місці їх проведення з 12:00 год. до 12:50 год. 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Бондаренко Наталія Леонідівна тел. 0(4733) 4 33 54. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення загальних зборів.

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

Телефон для довідок: 0(4733) 4 33 54.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- 
http://prsctms.emitents.net.ua/ua/

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

найменування показника періоди
2016 рік 2015 рік

Усього активів 10954 11758
Основні засоби 6750 7176
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 1414 1799
Сумарна дебіторська заборгованість 58 355
Грошові кошти та еквіваленти 96 317
Нерозподілений прибуток -29478 -26993
Власний капітал -21641 -19156
Статутний капітал 6729 6729
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 32595 30914
Чистий прибуток (збиток) -2485 -4490
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6729095 6729095
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій пртягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 35

приватне аКцІонерне товариСтво «промЗв’яЗоК» місцез-
находження якого: м. Київ, Московський пр-т, 6 (надалі — «Товариство»), 
повідомляє Вас, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (нада-
лі — «Збори»), відбудуться 14 квітня 2017 року о 10.40 год. за адресою: 
м. Київ, вул. велика васильківська, 65, оф. 411.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах прово-
дитиметься в день їх проведення у тому ж приміщенні з 10.00 год. до 
10.30 год.

Станом на 24.00 год. 10 квітня 2017 року буде складений перелік акці-
онерів Товариства, які мають право на участь у Зборах.

порядок денний Зборів:
1. Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосу-

вань з питань порядку денного Зборів.
2. Затвердження Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту Зборів.
4. Звіт Наглядової Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

результатами його обговорення.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
результатами його обговорення.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення 
за результатами їх обговорення.

7. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результа-

тами діяльності у 2016 році.
9. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Това-

риства. 
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2016 рік (тис. грн.)

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 58489 54959
Основні засоби (залишкова вартість) 6623 6651
Довгострокові фінансові інвестиції 4105 4105
Запаси 2035 1310
Сумарна дебіторська заборгованість 3603 5773
Грошові кошти та їх еквіваленти 41584 36919
Нерозподілений прибуток 43582 40357
Власний капітал 49519 46294
Статутний капітал 268 268

приватне аКцІонерне товариСтво «промЗв’яЗоК»
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Довгострокові зобов’язання 5900 5900
Поточні зобов’язання 3070 2765
Чистий прибуток (збиток) 3225 11428
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5352,6 5352,6
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

121 130

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати: акціонерам — пас-
порт, а їх представникам — паспорт і довіреність на право участі у Збо-
рах, оформлену відповідно до вимог законодавства України. 

З документами, щодо питань порядку денного Зборів акціонери та 
уповноважені ними особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням 
Товариства: м. Київ, Московський пр-т, 6 у каб. № 10 у робочі дні (понеді-
лок — п’ятниця) з 09.00 год. до 17.00 год. (перерва з 12.00 год. до 
13.00 год.), а в день проведення Зборів — за місцем їх проведення за 
адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
юрисконсульт Приходько М.М., тел.: (044) 390-77-22. З метою покращен-
ня умов ознайомлення зі вказаними документами прохання домовлятися 
про таке ознайомлення заздалегідь. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://www.promsv.kiev.ua/ru/about/info-for-all.

товариство

місцезнаходження якого: Україна, 65098, м. одеса, вул. новікова, 13.
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-

рів пат «пІвденна ГенерУюЧа КомпанІя», що відбудуться 12 квітня 
2017 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м. одеса, 
вул. миколи Боровського, буд. 28 «б», 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загаль-
них зборів акціонерів з 13 години 15 хвилин до 13 години 50 хвилин за 
адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодав-
ства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», буде складено станом 
на 24 годину 06 квітня 2017 року.

проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» (далі — Товариство), припи-
нення повноважень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

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

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

5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізо-
ра Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2016 році.
8. Про зміну типу Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами На-
глядової ради.

14. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

15. Обрання Ревізора Товариства.
16. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором, вста-

новлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договору з Ревізором.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ»: м. Одеса, вул. М. Арнаут-
ська, 88, 2 поверх, кабінет 203, у робочі дні (понеділок — п’ятниця), робо-
чий час (з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення 
Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Генеральний директор Колесников Костянтин Геннадійо-
вич. Адреса веб-сайту ПАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», на яко-
му розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного http://ugk-energy.com.ua.

телефони для довідок: (048) 705-21-62.
Генеральний диреКтор пат «пІвденна ГенерУюЧа КомпанІя» 

оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСьКої дІяльноСтІ
пат «пІвденна ГенерУюЧа КомпанІя»

Тис. грн.
Найменування показника Період

2016 2015
Усього активів 1205218 1205343
Основні засоби 26 35
Довгострокові фінансові інвестиції 651043 562573
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 543447 632176
Грошові кошти та їх еквіваленти 373 230
Нерозподілений прибуток 4563 4768
Власний капітал 1205026 1205231
Статутний капітал 1200000 1200000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 192 112
Чистий прибуток (збиток) (205) 327
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4800000000 4800000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

17 10

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «пІвденна ГенерУюЧа КомпанІя»

приватне аКцІонерне товариСтво «ГаЗІнвеСт»
Місцезнаходження: вул. Горбаля,7, м.Тисмениця, Тисменицький район, 

Івано-Франківська область, 77400,
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів приватного 

акціонерного товариства «ГАЗІНВЕСТ» (надалі — Товариство), які відбудуться 
18 квітня 2017 року, о 11:00 годині, в залі засідань за адресою: вул.Горбаля,7, 
м.тисмениця, тисменицький район, Івано-франківська область, 77400. Ре-
єстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах ак-
ціонерів Товариства (надалі — Загальні збори) буде проводитись по місцю про-
ведення 18 квітня 2017 року, з 10:15 до 10:45. Датою складення переліку 
акціонерів, які можуть приймати участь у Загальних зборах станом на 24 годину 
за три робочих дні до дня проведення зборів визначено 12 квітня 2017 року.

перелік питань, що виносяться проектом порядку денного на 
голосування:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів. 2. Обрання голови 
та секретаря річних Загальних зборів. 3. Затвердження порядку (регламен-
ту) проведення річних Загальних зборів. 4. Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 5. Звіт Наглядо-
вої ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради. 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про 
результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-
зійної комісії. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 
Товариства за 2016р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2016 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 
підсумками роботи Товариства за 2016р. 9. Обрання Ревізійної комісії.  
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

З матеріалами Загальних зборів акціонери та їх представники можуть 
ознайомитися за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. Бориславська, 29, каб. 
№5, у робочі дні з 8:30 до 17:30, а в день проведення Загальних зборів — 
також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення ак-
ціонерів та їх представників з документами: Тітаренко Віталій Федорович, 
тел.: (0342) 716-322; моб.тел.: +38 067 6712082; email: gazinvest.if@gmail.
com. Повідомлення про проведення Загальних зборів ПрАТ «Газінвест» з 
проектами рішень Загальних зборів розміщено на веб-сайті ПрАТ «Газін-
вест» http://gazinvest.pat.ua, також повідомлення розміщено на веб-сайті 
НКЦПФР України http://stockmarket.gov.ua.

наглядова рада прат «Газінвест» 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 205-45-55 -

5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: надання мiжбанкiвського кредиту у сумi 500 000 

тис. грн., строк розмiщення кредиту - 14 днiв, вiдсоткова ставка – 14 %.
Дата правочину: 05.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 500 000 тис.грн.

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.922183 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: надання мiжбанкiвського кредиту у сумi 

100 000 тис. грн. , строк розмiщення кредиту - 14 днiв, вiдсоткова ставка – 
14 %.

Дата правочину: 06.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 100 000 тис.грн.

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.184437 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: надання мiжбанкiвського кредиту у сумi 100 000.00 

тис. грн., строк розмiщення кредиту - 14 днiв, вiдсоткова ставка – 14 %.
Дата правочину: 20.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 100 000.00 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.184437 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: надання мiжбанкiвського кредиту у сумi 

300 000 тис. грн., строк розмiщення кредиту - 3 днi, вiдсоткова ставка – 
14 %.

Дата правочину: 31.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 300 000 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.55331 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 

1 000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 05.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 000 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.001844 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової iноземної валюти у сумi 

1 000 тис. доларiв США за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 11.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 27186.83 тис.грн. за 
офiцiйним курсом НБУ гривнi до дол.США станом на 11.01.17р.

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.050143 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 

23 700 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 13.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “УКрСоцБанК”
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Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 23 700 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.043711 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: надання мiжбанкiвського кредиту у сумi  

600 000 тис.грн., строк розмiщення кредиту - 11 днiв, вiдсоткова ставка – 14 %.
Дата правочину: 20.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 600 000 тис.грн.

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 1.10662 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової iноземної валюти у сумi 

1 000 тис. доларiв США за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 13.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 27251.63 тис.грн. за 
офiцiйним курсом НБУ гривнi до дол.США станом на 13.01.17р.

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.050263 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 

30 000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 16.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 30 000 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.055331 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової iноземної валюти у сумi 1 

600 тис. доларiв США за безготiвковi кошти.

Дата правочину: 20.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 43907.45 тис.грн. за 
офiцiйним курсом НБУ гривнi до дол.США станом на 20.01.17р.

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.080981 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 

24000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 20.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 24000 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.044265 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 

3500 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 23.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 3500 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.006455 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 

15000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 23.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 15000 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.027665 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
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Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:

Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 
2500 тис. гривень за безготiвковi кошти.

Дата правочину: 24.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2500 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.004611 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 

17000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 24.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 17000 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.031354 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 

1000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 26.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1000 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.001844 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 

20000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 27.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 20000 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 

активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.036887 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 

30000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 30.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 30000 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.055331 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 

1000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 30.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1000 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.001844 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi  

500 тис. дол.США
Дата правочину: 05.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 13 135 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк):0.024226%.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 9 370 

тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 05.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 250 107.47 тис.грн.
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Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.46129 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 16 900 

тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 05.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 451 100.99 тис.грн. .

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.831995 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 11 500 

тис. швейцарських франкiв за 11 328.93 тис. дол. США iз зворотним її про-
дажем у майбутньому.

Дата правочину: 05.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 299 221.50 тис.грн. за 
офiцiйним курсом НБУ гривнi до швейцарських франкiв станом на 05.01.17р.

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.551874 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 14 803 

тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 10.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 399 990.81 тис.грн.

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.73773 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 520 

тис.дол.США .
Дата правочину: 12.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 

Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 14 185.60 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.026163%.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 11 500 

тис. швейцарських франкiв за 11397.42 тис. доларiв США iз зворотним її 
продажем у майбутньому.

Дата правочину: 13.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 311555.73 тис.грн. за 
офiцiйним курсом НБУ гривнi до швейцарських франкiв станом на 13.01.17р.

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.574623 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 1000 

тис.дол .США
Дата правочину: 13.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 27720 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.051126%.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 

300  тис. дол.США
Дата правочину: 17.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 8293.50 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.015296%.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 11 500 

тис. швейцарських франкiв за 11397.42 тис. доларiв США iз зворотним її 
продажем у майбутньому.
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Дата правочину: 19.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 314 916.15 тис.грн. за офiцiйним 
курсом НБУ гривнi до швейцарських франкiв станом на 19.01.17р..

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.580821 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi  

9 090.00 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 19.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 249901.05 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166.0 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.460909%.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi  

16 370.0 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 19.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 450041.83 тис.грн.

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166.0 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.830042 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi  

3 650.0 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 24.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 99763.62 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166.0 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.184001 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:

Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi  
500 тис. дол.США

Дата правочину: 25.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 13610 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.025102%.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 

11 500.0 тис. швейцарських франкiв за 11 510.24 тис. доларiв США iз зво-
ротним її продажем у майбутньому.

Дата правочину: 26.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 313 214.29 тис.грн. за офiцiйним 
курсом НБУ гривнi до швейцарських франкiв станом на 26.01.17р..

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166.0 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.577682 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi  

18 500.0 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 31.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 501701.50 тис.грн.

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166.0 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.925321 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi  

16 600.0 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 31.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 450 175.40 тис.грн.

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
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фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166.0 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 

активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.830288 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК" 03.03.17р. прийнято рiшення 

про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi  

9 200.0 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 31.01.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 249494.80 тис.грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166.0 тис.грн.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(за 2015 рiк): 0.46016 %.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 03.03.2017 було прийнято 

рiшення про схвалення правочину iз заiнтересованiстю - вiдкриття додатко-
вих кореспондентських рахункiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» на балансi 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у гривнi, доларах США, євро та у будь-якiй iншiй валютi 
(у разi необхiдностi) для проведення розрахункiв за операцiями купiвлi-
продажу готiвкової валюти з метою пiдкрiплення операцiйної каси 
готiвковими коштами через додатковий кореспондентський рахунок згiдно з 
вiдповiдними договорами,додатковими угодами, тарифами та додатковими 
угодами, пiдписання яких може знадобитися у майбутньому.

Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "АЛЬФА-БАНК" (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Украї-
на, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ "УКРСОЦБАНК" та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ " АЛЬФА-БАНК".

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 0.00 грн.

Вартiсть активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "УКРСОЦБАНК" 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2015 рiк): 0.00 %.

Iншi iстотнi умови правочину 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 Савощенко тамара юрiївна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.03.2017
(дата)

Шановний акціонере !
Приватне Вінницьке обласне акціонерне товариство по туризму та екс-

курсіях «ВІННИЦЯТУРИСТ», код ЄДРПОУ 02657201, місцезнаходження: 
Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Пушкіна, буд. 4, повідомляє про скликання 
річних Загальних зборів, що відбудуться 11 квітня 2017 року за адресою: 
м. вінниця, вул. пушкіна, буд. 4, 2-й поверх, бізнес-зал.

Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: м. Ві-
нниця, вул. Пушкіна, буд. 4, 2-й поверх, бізнес-зал. початок зборів об 
12 год. 00 хв.

проект порядку денного:
1. Про брання голови та членів Лічильної комісії річних Загальних зборів 

ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ»
2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ВІННИЦЯ-

ТУРИСТ».
3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «ВІН-

НИЦЯТУРИСТ».
4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ» за 

2016 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ» за фінан-

совими результатами 2016 року. Прийняття рішення про виплату дивіден-
дів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

6.Про звіт Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ».Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

7. Про звіт Правління ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ».Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

8. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ». Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної ко-
місії ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ».

9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансо-
вого плану «ВІННИЦЯТУРИСТ» на 2017 рік.

10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради 
ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ».

11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ».
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ» 
та визначення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядо-
вої ради Товариства.

13. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії 
ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ».

14 .Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

ються з головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ» та 
визначення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної 
комісії Товариства.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 24 годину 05 квітня 2017 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів.

Для участі у Загальних зборах представникам акціонера при собі необ-
хідно мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законо-
давства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитися за адресою — Україна, м. Вінниця, вул. Пуш-
кіна, буд.4, приймальня Голови Правління ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ» в ро-
бочі дні з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 18.00, до дати проведення річ-
них Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів 
ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці 
проведення річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за озна-
йомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПрАТ «ВІННИЦЯ-
ТУРИСТ» Кордулян Сергій Харитонович, тел. (0432) 59-22 -59.

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

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

Телефон для довідок: (0432) 59-22-59.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 рік (тис. грн.):
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 5829 5681
Основні засоби 4933 4769
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 17 65
Сумарна дебіторська заборгованість 701 609
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 21
Нерозподілений прибуток 148 57
Власний капітал 5420 5328
Статутний капітал 5202 5202
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 409 353
Чистий прибуток (збиток) 103 12
Середньорічна кількість акцій (шт.) 520188 520188
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду т.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 37

приватне вІнницьКе оБлаСне аКцІонерне товариСтво
по тУриЗмУ та еКСКУрСІяХ «вІнницятУриСт»
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: пУБлIЧне аКцIонерне товари-
Ство «циБУлIвСIльмаШ», 05789156, 19114, Черкаська обл., Монасти-
рищенський р-н, смт Цибулiв, вул. Гагарiна, 30 А; (04746) 2-54-43; 2. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії: 09.03.2017; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію: tsibulivsilmash.pat.ua; 4. На-
йменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит 
фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудитор-
ська фiрма «КООП-АУДИТ», 21385106; 5. Інформація про загальні збори: 
Черговi загальнi збори акцiонерiв не скликались у зв'язку з тим, що Товари-
ство знаходиться в стадiї лiквiдацiї. Для ухвалення, в разi необхiдностi, 
рiшень, необхiдних для реалiзацiї певних етапiв лiквiдацiї, — скликаються 
позачерговi загальнi збори. 6. Інформація про дивіденди. За звітний та по-
передні періоди рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 335 381

Основні засоби (за залишковою вартістю) 57 67
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 13 62
Сумарна дебіторська заборгованість 237 252
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 0
Власний капітал 315 328
Статутний капітал 32 32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6 6
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 20 53
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30376 30376
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

0 0

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво
«циБУлIвСIльмаШ»

повідомлення про деномінацію акцій пУБлІЧноГо 
аКцІонерноГо товариСтва «альфа-БанК»
Рішенням єдиного акціонера ПАТ «Альфа-Банк» — компаніє «ABH 

Ukraine Limited» 15.02.2017 року було прийнято рішення про деномінацію 
(дроблення) акцій ПАТ «Альфа-Банк» та про випуск акцій ПАТ «Альфа-
Банк» нової номінальної вартості.
Найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк»
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
Телефон контактної особи: (044)-490-16-84
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ:

23494714

Розмір статутного фонду 3 715 997 295 (три мільярди сімсот п‘ятнадцять 
мільйонів дев‘ятсот дев‘яносто сім тисяч двіс-
ті дев‘яносто п‘ять) гривень

Розмір статутного капіта-
лу Банку, кількість та но-
мінальна вартість акцій 
на момент прийняття рі-
шення про деномінацію 
(дроблення)

Статутний капітал Банку 12 179 756 466 (два-
надцять мільярдів сто сімдесят дев‘ять мільйо-
нів сімсот п‘ятдесят шість тисяч чотириста 
шістдесят шість) гривень і розподілений на 
2 874 618 (два мільйони вісімсот сімдесят чоти-
ри тисячі шістсот вісімнадцять) простих імен-
них акцій номінальною вартістю 4 237 (чотири 
тисячі двісті тридцять сім) гривень кожна.
Номінальна вартість всього випуску акцій: 
12 179 756 466 (дванадцять мільярдів сто сімде-
сят дев‘ять мільйонів сімсот п‘ятдесят шість ти-
сяч чотириста шістдесят шість) гривень

Дата і номер рішення 
(протоколу) про дроблен-
ня акцій

Рішення єдиного акціонера ПАТ «Альфа-
Банк» — компанії «ABH Ukraine Limited» 
№2/2017 від 15.02.2017 року

Нова кількість та номі-
нальна вартість акцій 

тип акцій: прості іменні.
Кількість простих іменних акцій: 
121 797 564 660 (сто двадцять один мільярд 
сімсот дев‘яносто сім мільйонів п‘ятсот шіст-
десят чотири тисячі шістсот шістдесят) шт.
Кількість привілейованих акцій: 0 шт.
Кількість акцій на пред‘явника: 0 шт.
Загальна кількість акцій: 121 797 564 660 
(сто двадцять один мільярд сімсот дев‘яносто 
сім мільйонів п‘ятсот шістдесят чотири тисячі 
шістсот шістдесят) шт.
номінальна вартість однієї акції: 0,10 (нуль 
гривень 10 копійок)
номінальна вартість всього випуску акцій: 
12 179 756 466 (дванадцять мільярдів сто сімде-
сят дев‘ять мільйонів сімсот п‘ятдесят шість ти-
сяч чотириста шістдесят шість) гривень.

Нормативно-правовий акт, 
що регулює порядок здій-
снення операцій у депози-
тарній системі щодо зміни 
номінальної вартості акцій

Положення про провадження депозитарної ді-
яльності, затверджене рішенням НКЦБФР 
№ 735 від 23.04.2013 року

пат «УнІверСам № 14» 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Това-

риства, що відбудуться 20 квітня 2017 року об 17 годині за адресою: 
м. Київ, вулиця вереснева, 24, кімн.31, 3 поверх. Реєстрація акціонерів 
для участі у чергових загальних зборах буде здійснюватись в день прове-
дення зборів за адресою їх проведення з 16.00 до 16.50. Для участі у збо-
рах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, 
представникам акціонерів — оформлене належним чином доручення. 

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

порядок денний зборів:
1. Про обрання лічильної комісії. Про обрання голови та секретаря зборів.
2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

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

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

розгляду звіту Ревізійної комісії.
5.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного чер-

гових загальних зборів акціонерів будуть прийматись за місцем проведен-
ня зборів в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 10 днів до дати 
проведення зборів.

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наво-
димо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік (тис.грн)

Найменування показника Період
 Звітний 

2016
Попередній

2015
Усього активів 785,6 809,4
Основні засоби 642,9 644,7
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси -- --
Сумарна дебіторська заборгованість 142,7 164,1
Грошові кошти та еквіваленти -- 0,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ( 638,9 ) ( 590,9 )
Додатковий капітал 870,5 870,5
Статутний капітал 391,6 391,6
Довгострокові зобов’язання -- --
Поточні зобов’язання 162,4 138,2
Чистий прибуток (збиток) ( 48,0 ) 1,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) -- --
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

-- --

Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду

22 22

З повагою, Голова правління товариства.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«Слов‘янСьКий Крейдо-вапняний Завод» 
яке знаходиться за адресою: смт. Черкаське, Слов‘янського району, До-

нецької області
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів які 

відбудуться 18 квітня 2017 року о 10.00 годині в залі засідань адмінбу-
дівлі товариства, яка розташована за адресою 84162, смт. Черкаське, 
Слов‘янського району, донецької області.

Початок реєстрації о 9.00 годині.
Закінчення реєстрації о 9.45 годині.
Перелік акціонерів ПрАТ «Слов’янський крейдо-вапняний завод», які мають 

право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений ста-
ном на 24 годину 11.04.2017 року (за три робочих дні до дня проведення черго-
вих загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про 
депозитарну систему України та ст. 34 п1 ЗУ «Про акціонерні товариства».

попередньо затверджений порядок денний до чергових загальних 
зборів акціонерів та та проекти рішень по кожному з питань порядку 
денного:

1. Обрання голови і секретаря загальних зборів та затвердження регла-
менту роботи зборів.

проект рішення:
Обрати Головою чергових Загальних зборів Приватного акціонерного 

товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» Савченко Володимира 
Ілліча. Секретарем чергових Загальних зборів Приватного акціонерного то-
вариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» обрати Копил Віталія 
Сергійовича. Затвердити регламент роботи зборів.

2. Обрання членів лічильної комісії.
проект рішення:
Обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів Приватного акціонерно-

го товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» у наступному складі:
Голова лічильної комісії — Ісик Людмила Миколаївна
Члени лічильної комісії — Будяк Павло Миколайович
3. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік (звіт директора 

Стрельцова В.І.).
проект рішення:
Затвердити звіт Товариства про результати фінансово-господарської ді-

яльності за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку, або збитків товариства (звіт головного бухгалтера 

Ісик Л.М.).
проект рішення:
Взяти до уваги інформацію головного бухгалтера, та визначити неможли-

вим виплату дивідендів відповідно до ст.30 Закону України «Про акціонерні 
товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, резервний фонд не створювати.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, 
звіту ревізійної комісії (ревізора).

проект рішення:
Роботу Наглядової Ради за 2016 рік визнати задовільною.
Вважати фінансово-господарську діяльність Приватного акціонерного 

товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» за 2016 рік економічно 
доцільною.

6. Про вчинення значних правочинів, та правочинів щодо вчинення яких 
є заінтересованість.

проект рішення:
Зважаючи на значну та довготривалу заборгованість акціонерного това-

риства по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. та від 01.02.2005р., 
враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» за №514-IV від 17 вересня 2008 року із змінами та доповненнями, з 
метою подальшої ефективної діяльності акціонерного товариства та при-
швидшеного виходу з економічної та фінансової кризи, схвалити вчинення 
значних правочинів відповідно до суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. 
та від 01.02.2005р. на повну суму заборгованості по них без обмеження 
граничної вартості, та по інших фінансових зобов’язаннях.

Доручити членам Наглядової Ради здійснювати вище означені дії.
Окрім того, дати згоду членам Наглядової Ради здійснювати дії по гос-

подарських, кредитних, та інших договорах, надання в заставу основних 
фондів, майна, майнових прав, земельних ділянок, договорів безпроцент-
них позик, укладати договори задоволення вимог іпотеко утримувача без 
звернень в судові, виконавчі та інші інстанції.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщено повідомлення про про-
ведення чергових загальних зборів:www smiz.com.ua

Ознайомитись з матеріалами по питаннях, внесених до порядку денно-
го можливо в робочі дні, починаючи з 18 березня 2017р. з 10.00 до 12.00 
години в кабінеті Голови Наглядової Ради який знаходиться в адмінбудівлі 
Приватного акціонерного товариства «Слов’янський крейдо-вапняний за-
вод» за адресою смт. Черкаське Слов’янський р-н Донецька обл. . Особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Ди-
ректор Стрельцов Володимир Ізосимович.

Особі яка прибула до участі у загальних зборах, при собі необхідно 
мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноважен-
ня, оформлені згідно діючого законодавства.

оСновнІ поКаЗниКи фІнІнСово-ГоСопдарСьКої дІяльноСтІ
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний
2016 рік

Попередній
2015 рік

Усього активів 62626 62779
Основні засоби 48352 48489
Довгострокові фінансові інвестиції (інші) 55 55
Запаси 1673 2070
Сумарна дебіторська заборгованість 907 710
Грошові кошти та їх еквіваленти 254 1
Нерозподілений прибуток 5235 4445
Власний капітал 51475 50685
Статутний капітал 1,200 1,200
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 11151 12094
Чистий прибуток (збиток) 790 199
Середньорічна кількість акцій (шт.). 24014 24014
Кількість власних акцій викуплених протягом 
року (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 102 95

директор прат «СКвЗ» в.І. Стрельцов

повІдомлення
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «полІ-

ГрафІЧно-видавниЧий КомплеКС «деСна» пові-
домляє про проведення Загальних зборів акціонерів 13 квітня 2017 року о 
15-00 годині у приміщенні товариства за адресою м. Чернігів, проспект 
перемоги, 62, 4 поверх, кабінет 412а.

Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення зборів 13 квіт-
ня 2017 року з 14-15 до 14-45 годин.

На участь у загальних зборах акціонерів мають право власники акцій, які 
внесені до реєстру акціонерів Товариства станом на «07» квітня 2017 року.

до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 
пропонуються наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Затвердження порядку та способу за-
свідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосу-
вання. 3. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження регламенту зборів. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства. 5. Звіт Директора Товариства. 6. Звіт Реві-
зійної комісії Товариства. 7. Затвердження річного звіту Товариства. 8. Розподіл 
прибутку Товариства за 2016 рік. 9. Припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

З матеріалами, щодо проекту порядку денного загальних зборів акціо-
нерів та проектів рішень, акціонери мають право ознайомитись за адре-
сою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 62, кабінет 103 у робочі дні з 9-00 до 
12-00 годин або на веб-сайті despra.com.ua. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Товари-
ства Вербовий М.П..

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів — пас-
порт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
основні показникифінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 р.
Найменування показника період

звітний 
(тис.грн.)

попередній 
(тис.грн.)

Усього активів 18311 17983
Основні засоби 12689 12278
Запаси 1089 1242
Сумарна дебіторська заборгованість 2336 1681
Грошові кошти та їх еквіваленти 1734 2291
Нерозподілений прибуток 9032 8572
Власний капітал 17570 17110
Статутний капітал 1290 1290
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 741 873
Чистий прибуток (збиток) 903 1476
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5160680 5160680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 72 75
директор товариства  м.п. вербовий
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(Код єдрпоУ: 14313889)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

місцезнаходження товариства: 18016, Черкаська область, м. Черка-
си, вул. Сумгаїтська, буд. 10.

дата, час та місце проведення загальних зборів: «12» квітня 2017 року 
о 11 годині 00 хвилин, за адресою: 18016, Черкаська область, м. Черкаси, 
вул. Сумгаїтська, буд. 10, в адмінбудівлі товариства (актова зала)

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «12» квітня 
2017 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «06» квітня 2017 року.

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

зборів акціонерів
4. Звіт Генерального директора ПАТ «УКРП’ЄЗО» про результати 

фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та визначення 
основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Генерального директора Товариства.

5. Звіт Наглядової Ради ПАТ «УКРП’ЄЗО» про роботу за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «УКРП’ЄЗО» про роботу за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл пла-
нових показників прибутку на 2017 рік.

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

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: 18016, Черкаська область, м. Черкаси, вул. 
Сумгаїтська, буд. 10, плановий відділ, у робочі дні з 10:00 години до 16:00 
години а також в день проведення зборів — у місці їх проведення з 10:00 до 

10:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами є Тележинська Наталія Дмитрівна, тел. 0 (472) 66-06-58.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акці-
онер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку 
денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

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

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного http://ukrpezo.emitents.net.ua/ua/.

Телефон для довідок: 0 (472) 66-06-58.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пат «УКрп’єЗо» (тис. грн.)
Найменування показника період

2016 рік 2015 рік
Усього активів 12729 10949
Основні засоби 7616 8255
Довгострокові фінансові інвестиції — —
Запаси 692 747
Сумарна дебіторська заборгованість 1300 777
Грошові кошти та їх еквіваленти 2141 349
Нерозподілений прибуток ( 13124 ) ( 12909 )
Власний капітал 19259 19757
Статутний капітал 82 82
Довгострокові зобов’язання — —
Поточні зобов’язання 6512 4019
Чистий прибуток (збиток) ( 713 ) ( 749 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) — —
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

— —

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду

— —

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 81 84
Генеральний директор пат «УКрп’єЗо»  Г. К. мовсіков

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКрп’єЗо»

повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «тараЩаплемСIльриБГоСп».

2. Код за ЄДРПОУ:30228338
3. Місцезнаходження: 09500, м. Тараща, Піонерська, 44-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (8266) 5-15-34 (8266) 5-15-34.
5. Електронна поштова адреса: pochta@tpsr.pat.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації tpsr.pat.ua.
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення річних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТАРАЩА-

ПЛЕМ СIЛЬРИБГОСП» вiд 06 березня 2017 року: 
звiльнено:
- с посади директора товариства Загороднього Дмитра Олександрови-

ча за власним бажанням. Часткою в статутному капiталi товариства не во-
лодіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.02.2016.

- с посади Голови Наглядової ради товариства Калиту Андрія Микола-
йовича за власним бажанням. Часткою в статутному капiталi товариства 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.08.2012. Осо-
ба не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

- с посади члена Наглядової ради товариства Марковича Юрія Микола-
йовича за власним бажанням. Часткою в статутному капiталi товариства 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.08.2012. Осо-
ба не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

- с посади члена Наглядової ради товариства Бабанко Ігоря Станісла-
вовича за власним бажанням. Часткою в статутному капiталi товариства не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.08.2012. Особа не 
надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

- с посади ревізора товариства Кулеша Тараса Івановича за власним 
бажанням. Часткою в статутному капiталi товариства не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 04.08.2012. Особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

призначено:
- на посаду директора товариства Василенко Олександра Васильовича. 

Строк, на який призначено особу — до припинення повноважень. Розмір 
пакета акцій емітента, якi належать цій особі — 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років: з 2012 року по 2016 рік директор АЗС ТОВ 
«СТЕЙТ ОIЛ» з 2017 року по теперiшнiй час директор ТОВ «СIНЕКС». Осо-
ба не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

- на посаду Голови Наглядової ради товариства Щербатюка Миколи 
Мосiйовича. Строк, на який призначено особу — до припинення повнова-
жень. Розмір пакета акцій емітента, якi належать цій особі — 0%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: риболов 
ПрАТ «ТАРАЩАПЛЕМСIЛЬРИБГОСП». Особа не надала згоди на розкрит-
тя iнформацiї щодо паспортних даних.

- на посаду члена Наглядової ради товариства Гейка Петра Олексійови-
ча. Строк, на який призначено особу — до припинення повноважень. Роз-
мір пакета акцій емітента, якi належать цій особі — 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обійма-
ла ця особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Особа не надала зго-
ди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

- на посаду члена Наглядової ради товариства Шиманського Володими-
ра Вікторовича. Строк, на який призначено особу — до припинення повно-
важень. Розмір пакета акцій емітента, якi належать цій особі — 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фізична особа-пiдприємець. 
Особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

- на посаду ревізора товариства Бузинного Віктора Андрійовича. Строк, 
на який призначено особу — на п'ять років. Розмір пакета акцій емітента, 
якi належать цій особі — 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: фізична особа-пiдприємець. Особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади: директор Загородній дмитро олексійович 
06.03.2017 р.
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Шановний акціонере !
Приватне акціонерне товариство «волиньтУриСт», код ЄДРПОУ 

02593659, місцезнаходження: м. Луцьк, проспект Президента Грушев-
ського, 33 повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що від-
будуться 12 квітня 2017 року за адресою: 43005, м. луцьк, проспект 
президента Грушевського, 33, кабінет № 6. 

Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11год. 45 хв. за адресою: 
Україна, 45003, м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 33, кабі-
нет № 6.

Початок зборів об 12 год. 00 хв.
Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ВО-
ЛИНЬТУРИСТ».

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

3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ 
«ВОЛИНЬТУРИСТ». 

4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ».
5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» за фі-

нансовими результатами 2016 року, затвердження строку, порядку ви-
плати дивідендів та покриття збитків.

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

нансового плану ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» на 2017 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВО-

ЛИНЬТУРИСТ».
11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ».
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ», визна-
чення розміру їх винагороди.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВО-
ЛИНЬТУРИСТ».

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ», визна-
чення розміру їх винагороди.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — станом на 24 годину 06 квітня 2017 року, за три робо-
чі дні до дня проведення зборів.

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитися за адресою — Україна, м. Луцьк, прос-
пект Президента Грушевського, 33, приміщення кабінету Голови Прав-
ління в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 16.00, до дати 
проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних За-
гальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна 
особисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх початку. Від-
повідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Прав-
ління ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» Заяць Федір Федорович, тел. 
(03322) 3-04-11, (0332) 77-03-43.

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.volinturist.nr-avers.com.ua/.

Телефон для довідок (03322) 3-04-11, (0332) 77-03-43.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2016 рік (тис. грн.):

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 19044 19231
Основні засоби 17700 17932
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 107 143
Сумарна дебіторська заборгованість 624 644
Грошові кошти та їх еквіваленти 229 291
Нерозподілений прибуток 153 147
Власний капітал 13474 13463
Статутний капітал 12365 12365
Короткострокові кредити банків 33 84
Поточні зобов’язання 5570 5768
Чистий прибуток (збиток) 15 60
Середньорічна кількість акцій (шт.) 247298 247298
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

81 92

Голова правління
прат «волиньтурист»  ф.ф. Заяць 

приватне аКцІонерне товариСтво «волиньтУриСт»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКраїнСь-
Кий проеКтно-КонСтрУКторСьКий теХнолоГІЧ-

ний ІнСтитУт лІСової промиСловоСтІ»
76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Максимовича, 14А

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ», надалі Товариство, що від-
будуться 21.04.2017 року о 15.00 за адресою: Івано-франківська обл., 
м.Івано-франківськ, максимовича, 14а (зал засідань). Реєстрація учас-
ників зборів буде проводитись з 14.00 до 14.50 за місцем проведення збо-
рів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: 14.04.2017 р. Для участі у зборах не-
обхідно мати при собі паспорт (чи інший документ, який дає змогу ідентифі-
кувати особу), а в разі участі представника — також документ, що підтвер-
джує повноваження представника на участь у зборах.

проект порядку денного.
1.Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання членів 

лічильної комісії. 2.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На-
глядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. 3.Про затвердження 
річного звіту Товариства за 2016 рік. 4.Про порядок розподілу прибутку Товари-
ства за 2016 рік. 5.Про зміну типу та найменування Товариства. 6.Про внесення 
змін та затвердження статуту Товариства. 7.Про внесення змін до внутрішніх 
положень Товариства. 8.Про припинення повноважень та обрання членів На-
глядової ради Товариства. 9.Про припинення повноважень Правління та об-
рання Директора Товариства. 10.Про припинення повноважень членів Ревізій-
ної комісії. 11.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

http://www.pkti.pat.ua . З документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі 
дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення 
загальних зборів — у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Голова Правління 
Хандога Василь Йосипович. Тел.для довідок: (03422) 6-86-50, (0342) 50-05-21. 
Нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему України» при ви-
значенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів не 
враховуються акції власників, які не уклали договір про обслуговування ра-
хунку у цінних паперах з депозитарною установою. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника період

 2016 рік 2015 рік
Усього активів 3467 2932
Основні засоби (залишкова вартість) 1128 1052
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 719 1009
Сумарна дебіторська заборгованість 256 263
Грошові кошти та їх еквіваленти 1265 537
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1198 1082
Власний капітал 1534 1418
Статутний капітал 336 336
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1933 1514
Чистий прибуток (збиток) 116 238
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1344832 1344832
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

42 40
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(Далі — ПрАТ «ТД-Моноліт», Товариство, код за ЄДРПОУ 22794986, 
місцезнаходження: Україна, 20700, Черкаська область, місто Сміла, вули-
ця Перемоги, будинок 14)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «11» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин (Далі — черго-
ві Загальні збори) за адресою: Україна, 20700, Черкаська область, місто 
Сміла, вулиця перемоги, будинок 14, адміністративне приміщення 
прат «тд-моноліт», каб.№1.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 
у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «11» квітня 2017 року з 
10:00 год. до 10:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах — 05.04.2017р. (станом на 24 годину)

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ди-
ректора.

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

4. Звіт Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом 
на 31.12.2016р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2016 рік.

6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом 
викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про 
акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання 
нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реє-
страції Статуту.

7. Затвердження положення про Загальні збори Товариства та поло-
ження про Наглядову раду Товариства.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами 
Наглядової ради.

10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

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

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «тд — моноліт» (тис. грн.)

Найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 4459 4436

Основні засоби 3151 3323
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 142 -
Сумарна дебіторська заборгованість 1132 1010
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 80
Нерозподілений прибуток -47 -77
Власний капітал 4437 4407
Статутний капітал 4280 4280
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 23 29
Чистий прибуток (збиток) 30 37
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 560 928 8 560 928
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 9

Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства 
можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок — 
п’ятниця), робочий час (з 09:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 20700, Черкаська область, 
місто Сміла, вулиця Перемоги, будинок 14, адміністративне приміщення 
ПрАТ «ТД-Моноліт», каб.№1, а в день проведення чергових Загальних збо-
рів — також у місці їх проведення з 09:00 год. до 11:00 год. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — Директор Товариства Хоменко П. А.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: tdmonolit.pat.ua.

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам при собі мати пас-
порт, для представника акціонера крім паспорта — довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючо-
го законодавства України.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із 
запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних 
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів Товариства.

телефон для довідок: (-4733) 4-24-97
наглядова рада прат «тд — моноліт» 

приватне аКцІонерне товариСтво «торГовий дІм — монолІт»

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 «КонотопСьКий ХлІБоКомБІнат»
2. Код за ЄДРПОУ: 00379614
3. Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вулиця Гене-

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

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

емітентом для розкриття інформації: http:// khk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. текст повідомлення

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІ-
БОКОМБІНАТ» (надалі — емітент) 07.03.2017 року було отримано Перелік 
акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, складений Публічним акціонер-
ним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.02.2017 
року, на підставі якого емітенту стало відомо про змiну власників акцiй, яким 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, а саме:

- розмiр пакету акцiй акцiонера емітента — Товариство з обмеженою 
відповідальністю «КАСКАДАГРО» (код ЄДРПОУ 36613565, місцезнахо-
дження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Щорса, буд. 44, літ. «Г»), що становив 
446 000 штук простих iменних акцiй (50,975273% в загальнiй кiлькостi акцiй 
емiтента та 57,028799% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй емiтента), 
зменшився до 0 штук простих iменних акцiй (0% в загальнiй кiлькостi акцiй 
емiтента та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй емiтента);

- розмiр пакету акцiй акцiонера емітента — Публічне акціонерне товари-
ства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд 
«КАСКАД-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35676886, місцезнаходження: 01032, 
Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 115-А), що становив 0 штук про-
стих iменних акцiй (0% в загальнiй кiлькостi акцiй емiтента та 0% в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй емітента), збiльшився до 446 000 штук простих 
iменних акцiй (50,975273% в загальнiй кiлькостi акцiй емiтента та 
57,028799% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй емітента).

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

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

2. Голова правління  ____________  в.ф. повидиш
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  09.03.2017 року
  (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «КонотопСьКий ХлІБоКомБІнат»
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(далі — товариство) код єдрпоУ: 00447853
місцезнаходження якого: 18030, Черкаська область, місто Черкаси, 

вулиця Вербовецького, будинок 108, повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться «18» квітня 2017 року о 
15:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства 18030, Черкаська 
область, місто Черкаси, вулиця вербовецького, будинок 108 в при-
міщенні відділу кадрів (перший поверх адмінбудівлі, кімната №1).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «18» квітня 2017 року з 
14:10 год. до 14:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах «11» квітня 2017 року

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень чле-
нів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюле-
тенів для голосування, затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік. За-
твердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл при-
бутку Товариства за 2016 рік.

7. Про внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань, що стосуються відомостей про органи управління То-
вариства, а також про адресу місцезнаходження Товариства.

8. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням 
статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвер-
дження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на під-
писання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, 
пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесен-
ням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
10. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та 
членами наглядової ради.

13. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. 

14. Про обрання ревізійної комісії Товариства та визначення строку її 
повноважень.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
(крім значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчи-
нятися Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (ха-
рактеру) та сукупної граничної вартості, в тому числі для значних право-
чинів з ПАТ «СБЕРБАНК», надання повноважень на визначення 
доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено 
обов’язок їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://00447853.smida.gou.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнахо-
дженням Товариства за адресою: Черкаська область, м.Черкаси, вул.Вер-
бовецького, 108 (кабінет відділу кадрів №1 на першому поверсі адміністра-
тивної будівлі) у робочі дні у робочий час, а також в день зборів в місці 
проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою осо-
бою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
генеральний директор ПАТ «ЮРІЯ» Пустовіт Віталій Миколайович.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифі-
кують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників ак-
ціонерів) у зборах.

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

найменування показника період (тис.грн)
2015 рік 2016 рік

Усього активів 308259 468041
Основні засоби 92784 97402
Довгострокові фінансові інвестиції 0
Запаси 57222 123689
Сумарна дебіторська заборгованість 157431 222990
Грошові кошти та їх еквіваленти 822 22828
Нерозподілений прибуток (збиток) -69528 -58253
Власний капітал -27428 -16153
Статутний капітал 453 453
Довгострокові зобов’язання 40000 40000
Поточні зобов’язання 295687 449194
Чистий прибуток (збиток) -33485 11275
Середньорічна кількість акцій (шт.) 431492 431492
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) 986 1045

наГлядова рада

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «юрІя»

приватне аКцІонерне товариСтво «омеГа-5»
(код за ЄДРПОУ: 24087968, місцезнаходження: 04210, м. Київ, площа 

Дружби народів, 4) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 12 квітня 2017 року о 12.00 год. у приміщенні бухгал-
терії за адресою: м. Київ, площа дружби народів, 4. Реєстрація акціоне-
рів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день 
проведення зборів. Телефон: (044) 536-23-42.

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

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

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

ської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Генерального директора.

4. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та порядку викорис-
тання прибутку за 2016 рік.

5. Про переобрання Директора Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах: 06 квітня 2017 року.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-

ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, площа 
Дружби народів, 4 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів — 
також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами визначений Генеральний директор. Пропозиції щодо 
Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою: м. Київ, площа 
Дружби народів, 4 (бухгалтерія). Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх 
уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують 

їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або 
інший документ), що посвідчує його повноваження. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: 24087968.infosite.com.ua.

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

показники період
звітний попередній

Усього активів 535,8 409,7
Основні засоби 284,3 115,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 240,3 280,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,2 13,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 335,5 155,6
Власний капітал 410,5 230,6
Статутний капітал 75,0 75,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 125,3 179,1
Чистий прибуток (збиток) 217,5 201,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
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) 1 1
Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Гене-
ральний директор в.Г.медяник.
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до протоколу засідання Наглядової ради  
ПАТ «ОБОЛОНЬ» № 5 від 07.02.2017 р.

повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів  
пат «оБолонь».

1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОЛОНЬ», 04655 м. Київ, вул. Богатир-
ська, 3.

2). Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 13 квітня 
2017 року о 12.00 за адресою: 04655 м. Київ, вул. Богатирська, 3,  
4-й поверх, зал засідань пат «оБолонь».

3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загаль-
них зборах: 13 квітня 2017 року з 8.30 до 11.00, за адресою: 04655 м. Київ, 
вул. Богатирська, 3, 4-й поверх, зал засідань ПАТ «ОБОЛОНЬ». Для реє-
страції необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціо-
нера або довірену особу. Для представників акціонерів — довіреність на 
право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства 
України. 

4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: станом на 24 годину 7 квітня 2017 року.

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

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Виконавчого органу.

4. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту Това-
риства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік. При-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
9. Про зміну типу Товариства.
10. Про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Това-

риства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ви-
конавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, 
Положення про Президента Товариства, Принципів (Кодексу) корпоратив-
ного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

13. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту 
Товариства та надання повноважень на підписання протоколу Загальних 
зборів акціонерів. 

14. Прийняття рішення про схвалення Товариством вчинених значних 
правочинів та інших правочинів для реструктуризації боргів Товариства 

за кредитами, отриманими Товариством від Європейського банку рекон-
струкції та розвитку (ЄБРР), ПАТ «ІНГ Банк Україна», ПАТ «Укрсоцбанк» 
(що є правонаступником ПАТ «Унікредіт Банк») і ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль» (разом вищезазначені банки — «Члени клубу кредиторів») (нада-
лі такі правочини разом — «Документи реструктуризації»).

15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-
чинів та інших правочинів, передбачених Документами реструктуризації 
чи пов’язаних із ними.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів та інших правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, у 
тому числі таких правочинів, передбачених Документами реструктуриза-
ції чи пов’язаних із ними.

6). Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.obolon.ua

7). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: 
з матеріалами загальних зборів акціонери товариства можуть ознайоми-
тись в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 04655 м. 
Київ, вул. Богатирська, 3, кім. 505.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами — Корпо-
ративний секретар ПАТ «ОБОЛОНЬ», тел. (044) 201-47-75.

8). показники фінансово-господарської діяльності пат «оБо-
лонь» за 2016 рік (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5338490 3930862
Основні засоби 3211469 1825930
Довгострокові фінансові інвестиції 93581 96062
Запаси 1159945 1117654
Сумарна дебіторська заборгованість 679329 708745
Грошові кошти та їх еквіваленти 28831 72022
Нерозподілений прибуток 108412 312668
Власний капітал 1670619 390545
Статутний капітал 32513 32513
Довгострокові зобов’язання 420142 109269
Поточні зобов’язання 3247729 3431048
Чистий прибуток (збиток) (219399) (335173)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 325127 325127
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4260 4840

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні

Голова наглядової ради пат «оБолонь»  Блощаневич С.м. 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «оБолонь»
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Шановний акціонер 
Приватне акціонерне товариство «Атомсервіс» повідомляє, що чергові 

загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2017 року о 10 годині у при-
міщенні виробничо адміністративного будинку ПрАТ «Атомсервіс» за адре-
сою: проспект незалежності 25а, каб.№8 м. южноукраїнськ, миколаїв-
ської обл. Реєстрація учасників починається з 09 15 до 09 50 за тією ж 
адресою. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде 
складено станом на 24 годину 10.04.2017р. 

проект порядку денного: 
1. Про вибори голови та членів лічильної комісії.
2. Про вибори голови та секретаря зборів.
3. Звіт ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження фінансової звітності ПрАТ «Атомсервіс» за 2016 р.
5. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

ПрАТ «Атомсервіс» та його дочірніх підприємств за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

7. Про розподіл прибутку, одержаного ПрАТ «Атомсервіс» та його до-
чірніми підприємствами у 2016 році.

8. Про зміну адреси місцезнаходження ПрАТ «Атомсервіс». 
9. Про внесення змін та доповнень до статуту ПрАТ «Атомсервіс» та 

затвердження його в новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду 

та затвердження його в новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 
12. Про вибори членів Наглядової ради.
13. Про затвердження умов договору з членами Наглядової ради. 
14. Про припинення повноважень Ревізора.
15. Про ліквідацію посади Ревізора та скасування Положення про Реві-

зора.
16. Про затвердження ліквідаційного балансу ДП «Сервіс» ПрАТ «Атом-

сепрвіс». 
17. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори 

ПрАТ «Атомсервіс» та затвердження його в новій редакції .
18. Про зміну адреси місцезнаходження дочірнього підприємства теле-

візійних систем «Квант» ПрАТ «Атомсервіс». 
19. Про внесення змін та доповнень до статуту дочірнього підприємства 

телевізійних систем «Квант» ПрАТ «Атомсервіс» та затвердження його в 
новій редакції.

20. Про внесення змін та доповнень до статуту дочірнього підприємства 
електричних мереж ПрАТ «Атомсервіс» та затвердження його в новій ре-
дакції.

Учасники зборів повинні мати паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, 
оформлену відповідно до законодавства та документ, що посвідчує особу 
представника. Ознайомиться з матеріалами, щодо порядку денного та 
отримати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного можли-
во, з 09 00 до 11 00 години кожного робочого дня починаючи з 14.03.2017р. 
за адресою: проспект Незалежності 25А, м. Южноукраїнськ, Миколаїв-
ської обл. Відповідальний працівник Маслова А.А. т. (05136) 5-54-08.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://id2248.smida.gov.ua/ прат «атомсервіс» 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 39830 36174
Основні засоби 3846 4136
Довгострокові фінансові інвестиції 27348 24877
Запаси 41 58
Сумарна дебіторська заборгованість 918 633
Грошові кошти та їх еквіваленти 2796 1614
Нерозподілений прибуток 38639 35182
Власний капітал 39346 35889
Статутний капітал 512 512
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 484 285
Чистий прибуток (збиток) 3713 5484
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17070 17070
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 20

приватне аКцІонерне товариСтво «атомСервІС»

повідомлення 
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере!
приватне аКцІонерне товариСтво 

«ГІпроцивІльпромБУд» 
(код ЄДРПОУ 02497697, місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, 

вул. Гоголівська, 22-24) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбу-
дуться 12 квітня 2017 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Го-
голівська, 22-24, в приміщенні актового залу. Дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах: 6 квітня 2017 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати роботи ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд» в 

2016 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд» про результати ро-

боти у 2016 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду.
4. Висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд» про результа-

ти роботи у 2016 році та прийняття рішення за наслідком їх розгляду.
5. Про розподіл прибутку і виплату дивідендів в ПрАТ «Гіпроцивіль-

промбуд».
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів: 

договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних робіт, договорів 
купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна товариства, які можуть 
бути вчиненими протягом одного року, якщо ринкова вартість робіт, послуг, 
майна, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості акти-
вів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 р. 
без обмеження граничної сукупної вартості таких правочинів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 12 квітня 
2017 року з 12 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. за місцем проведення зборів. 
Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно 
мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам ак-
ціонерів — паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність 
на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законо-
давства України.

Для ознайомлення з матеріалами щодо загальних зборів акціонери мо-
жуть звернутись до Вікторук Ганни Павлівни за адресою: 01054, Україна,  
м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24, 3-й поверх, кімната № 310 з понеділка по 
четвер, з 10.00 до 15.00. Телефон для довідок: (044) 482-01-33.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій до поряд-
ку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з вищезазначеними документами: Голова Наглядової Ради, Добро-
вінський С.Р. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.projects.com.ua

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

звітний попередній
2016 2015

Усього активів 23248 24354
Основні засоби (залишкова вартість) 4218 4504
Довгострокові фінансові інвестиції 49 49
Запаси 42 40
Сумарна дебіторська заборгованість 2856 2632
Грошові кошти та їх еквіваленти 10756 11146
Нерозподілений прибуток 8068 7794
Власний капітал 22246 21972
Статутний капітал 2528 2528
Довгострокові зобов’язання 94 272
Поточні зобов’язання 908 2110
Чистий прибуток (збиток) 1450 2345
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33711 33711
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) 121 131

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом — Го-
лова Наглядової ради ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд», Добровінський С.Р. 
Акцентуємо увагу акціонерів, що право голосу на Загальних зборах мають 
тільки ті акціонери, які мають при собі мати паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу; представники акціонерів — паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, 
оформлену і видану відповідно до законодавства України (нотаріально за-
вірена), а також заключили договір із депозитарною установою.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд» С.Р.Добровінський
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(код ЄДРПОУ: 14147592, місцезнаходження: 29000, м.Хмельниць-
кий, вул.Трудова, 6) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, що відбудуться 12.04.2017 року о 12-00 год. за 
адресою: Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. трудова, 6. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводити-
меться 12.04.2017р. за місцем проведення зборів. Початок реєстрації 
акціонерів: о 11-00 год.; закінчення реєстрації: об 11-45 год.

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 фін.-господарської ді-

яльності Товариства за 2016р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016р.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про підсумки перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Правління, звіту Ревізора.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.
8. Затвердження порядку використання прибутку (визначення по-

рядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської ді-
яльності у 2016р.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-
дової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах 06.04.2017 р.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 

проведення зборів, та надати пропозиції щодо Порядку денного За-
гальних зборів в письмовій формі в робочі дні за домовленістю з 10.00 
до 12.00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова, буд. 6 (кабінет 
бухгалтерії), а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх 
проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами визначений Директор Ольховик Володимир Васильович. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://lada-podoliya.pat.ua. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів — документ, що посвідчує 
особу та довіреність, засвідчену згідно вимог чинного законодавства. 
Телефон: (0382)63-04-81.

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

Показники Період
звітній попередній

Усього активів 7709,7 7967,9
Основні засоби 402,4 402,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 6039,7 6300,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 0,3
Нерозподілений прибуток (збиток) -1781,4 -1525,9
Власний капітал 7689,6 7945,1
Статутний капітал 8687,9 8687,9
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 20,1 22,8
Чистий прибуток (збиток) -255,5 -248,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28959600 28959600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0,0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 1

директор прат «лада-поділля»  в.в. ольховик

приватне аКцІонерне товариСтво «лада-подІлля»

приватне акціонерне товариство «Івано-франківський 
локомотиворемонтний завод»

(код ЄДРПОУ 13655435)
Повідомляє, що 11.04.2017 р. о 15,00 год. за адресою 76018, 

м.Івано-Франківськ вул.Залізнична,22, приміщення їдальні 1 поверх, 
відбудуться річні загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів 
11.04.2017 року з 12.15 год. до 14.45 год. Дата складення переліку ак-
ціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановле-
на 05.04.2017 року (станом на 24 годину). Порядок денний: 1.Обрання 
членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та при-
йняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Затвердження по-
рядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства. 
3.Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності 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 Ре-
візійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення 
за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної ко-
місії 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, отриманого за результатами діяль-
ності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річ-
них дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, 
відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товари-
ства у 2016 році. Інформація з проектами рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті 
за адресою www.lrz.if.ua. Для участі в річних загальних зборах акціоне-
рам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у 
річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства 
(для представників юридичних та фізичних осіб). З документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних за-
гальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з дати надіслання 

акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загаль-
них зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 10 години 00 хвилин до 
16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 годи-
ни 00 хвилин), за адресою: 76018, м.Івано-Франківськ, вул. Залізнич-
на, 22, а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх 
проведення з 09 години 00 хвилин до 12 години 00 хвилин.

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
менеджер (управитель) з права Дідух Галина 0342532370.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства прат «Івано-франківський локомотиворемонтний 

завод» (тис. грн)
Найменування показника Період

2016 рік 2015 рік
Усього активів 46 103 40 311
Основні засоби 14 000 14 530
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11 192 11 266
Сумарна дебіторська заборгованість 20 023 13 136
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 7
Нерозподілений прибуток 681 776
Власний капітал 24 997 25 091
Статутний капітал 19 563 19 563
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 21 106 15 220
Чистий прибуток (збиток) 21 194
Середньорічна кількість акцій (шт.) 78 251 200 78 251 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

297 321

Генеральний директор прат «Івано-франківський локомоти-
воремонтний завод» о.в. Сирота

приватне аКцІонерне товариСтво
«Івано-франКІвСьКий лоКомотиворемонтний Завод»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

приватне акцiонерне товариство «Iвано-франкiвський 
локомотиворемонтний завод»

1. Загальні відомості
Приватне акцiонерне товариство «Iвано-Франкiвський локомотиворе-

монтний завод»,13655435, 76018, м.Iвано-Франкiвськ, Залiзнична, 22, 
0342225370, info@lrz.if.ua, Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням — Протокол №4/2017 наглядової ради Товариства 

06.03.2017р. припинено повноваження Ленiва Ярослава Григоровича, 
в.о.генерального директора ПрАТ «Iвано-Франкiвський локомотиворе-
монтний завод», з 06.03.2017 року, у зв'язку з результатами конкурсу. Пе-
ребував на посадi з 08.11.2016 року. Частка, якою володiє посадова осо-
ба в статутному капiталi емiтента, складає 0,00392%. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням — Протокол 
№4/2017 наглядової ради Товариства 06.03.2017 р. обрано генеральним 
директором ПрАТ «Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод» 
Сироту Олега Володимировича, з 06.03.2017 р., у зв'язку з результатами 
конкурсу. На посаду обрано на строк повноважень, згiдно статуту. Про-
тягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: начальник вiддiлу зовнiшнiх пра-
вових вiдносин Товариства, експерт з питань iнвестицiй та капiтального 
будiвництва НЕК «Укренерго». Частка в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. підпис
Генеральний директор Сирота о.в. підтверджує достовірність ін-

формації, що міститься вище, та визнає, що несе відповідальність згідно 
з законодавством.

приватне аКцIонерне товариСтво
«Iвано-франКIвСьКий лоКомотиворемонтний Завод»

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗдолБУ-
нІвСІльГоСприББУд» (місцезнаходження: 35700, Рівненська 
область Здолбунівський район м.Здолбунів, вул.Мартинівка, 14а) повідо-
мляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Збори відбудуться 18 квітня 2017 року в актовому залі приміщення 
контори прат «ЗдолБУнІвСІльГоСприББУд», що знаходиться у 
м. Здолбунів по вул. мартинівка, 14а.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься 18 квітня 2017 року з 
9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів — о 10:00 год. Для реєстрації в якості 
учасника зборів акціонер повинен пред’явити паспорт громадянина Украї-
ни. Представник акціонера, крім паспорта громадянина України, повинен 
представити довіреність на право участі та голосування на зборах акціоне-
рів, посвідчену у встановленому законом порядку.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах — 11 квітня 2017 р.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту директора, звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Визначення напрямків використання прибутку товариства.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «ЗдолБУнІвСІльГоСприББУд» за 2016 звітний рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 1 226,3 1 130,4

Основні засоби 1 205,9 1 106,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2,4 2,0
Сумарна дебіторська заборгованість 15,3 18,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,7 3,5
Нерозподілений прибуток (624,5) (714,3)
Власний капітал 1 155,3 1 065,5
Статутний капітал 432,7 432,7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 71,0 64,9
Чистий прибуток (збиток) 89,8 311,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 730 948 1 730 948
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 -

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати 
проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: 33027, 
м. Рівне, вул. Костромська, 25, кімната 215а. Посадова особа, відповідаль-
на за ознайомлення акціонерів з документами: директор ПрАТ «ЗДОЛБУ-
НІВСІЛЬГОССПРИББУД» Петрук В.Б., тел. для довідок: (0362) 69-34-50. 
Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи 
надаються особисто акціонерам в паперовому або електронному вигляді 
протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, від-
повідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів.

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

приватне аКцІонерне товариСтво «арциЗь-
Ке ХлІБоприймальне пІдприємСтво» (код ЄДРПОУ 
00955236, місцезнаходження: вул. Чапаєва, буд. 44, м. Арциз, Арцизь-
кий р-н, Одеська обл., 68400, Україна) повідомляє, що річні загальні збори 
товариства відбудуться 13 квітня 2017 року о 13 год. 00 хв. Місце прове-
дення зборів: зал засідань №1 прат «арцизьке Хпп», вул. Чапаєва, 
буд. 44, м. арциз, арцизький р-н, одеська обл., 68400, Україна. Реє-
страція акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 12 год. 
30 хв. по 12 год. 55 хв. в день проведення зборів за адресою проведення 
загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 07 квітня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2016 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Зміна місцезнаходження товариства.
6. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у но-

вій редакції.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 

комісії.
8. Обрання членів ревізійної комісії.
Адреса власного веб-сайту arziz-hpp.com.ua, на якому розміщено ін-

формацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного.

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

Період
звітний попередній

Усього активів 14 099 11 629
Основні засоби 7 548 6 114
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 829 920
Сумарна дебіторська заборгованість 2 395 4 505
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 922 14
Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток) 11 356 9 439
Власний капітал 12 931 11 014
Статутний капітал 485 485
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 560 437
Поточні зобов’язання і забезпечення 608 178
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,99 0,65
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 

0,99 0,65

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1 940 400 1 940 400
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних збо-
рів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засі-
дань №1 ПрАТ «Арцизьке ХПП», вул. Чапаєва, буд. 44, м. Арциз, Арцизький 
р-н, Одеська обл., 68400, Україна. Відповідальна особа за надання доступу 
до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до 
загальних зборів акціонерів — директор Грищенко Валентина Дмитрівна.
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приватне аКцІонерне товариСтво «Бере-
ЗинСьКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв» (код ЄДРПОУ 
00955221, місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 130, смт. Березине, 
Тарутинський р-н, Одеська обл., 68542, Україна) повідомляє, що річні за-
гальні збори товариства відбудуться 11 квітня 2017 року о 12 год. 00 хв. 
Місце проведення зборів: зал засідань №1 прат «Березинський КХп», 
вул. промислова, буд. 130, смт. Березине, тарутинський р-н, одеська 
обл., 68542, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 
буде проведена з 11 год. 00 хв. по 11 год. 45 хв. в день проведення зборів 
за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05 квітня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2016 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.
6. Обрання ревізора.
Адреса власного веб-сайту berezino-khp.com.ua, на якому розміщено 

інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного.

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

період
Звітний попередній

Усього активів 11 456 6 523
Основні засоби 5 171 2 862
Довгострокові фінансові інвестиції 705 987
Запаси 1 041 892
Сумарна дебіторська заборгованість 2 087 1 350
Грошові кошти та їх еквіваленти 415 415
Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток) 2 654 2 087
Власний капітал 6 172 5 605
Статутний капітал 1 949 1 949
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 223 163
Поточні зобов’язання і забезпечення 5 061 755
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,08 0,39
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 

0,08 0,39

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7 348 888 7 348 888
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, з 
понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 
ПрАТ «Березинський КХП», вул. Промислова, буд. 130, смт. Березине, Тарутин-
ський р-н, Одеська обл., 68542, Україна. Відповідальна особа за надання до-
ступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки 
до загальних зборів акціонерів — директор Шацький Роман Анатолійович.

приватне аКцІонерне товариСтво «БоЖе-
дарІвСьКий елеватор» (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнахо-
дження: вул. Виконкомівська, буд. 1, смт. Божедарівка, Криничанський р-н, Дні-
пропетровська обл., 52323, Україна) повідомляє, що річні загальні збори 
товариства відбудуться 20 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення 
зборів: зал засідань №1 прат «Божедарівський елеватор», вул. виконко-
мівська, буд. 1, смт. Божедарівка, Криничанський р-н, дніпропетров-
ська  обл., 52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних збо-
рах буде проведена з 09 год. 15 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів 
за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах: 14 квітня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2016 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.
6. Обрання ревізора.
Адреса власного веб-сайту bozhedar.com.ua, на якому розміщено ін-

формацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного.

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

Період
Звітний попередній

Усього активів 4 396 4 093
Основні засоби 2 610 1 592
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 159 93
Сумарна дебіторська заборгованість 1 608 1 896
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 480
Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток) -5 206 -4 346
Власний капітал -2 819 -1 959
Статутний капітал 578 578
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 276 226
Поточні зобов’язання і забезпечення 6 939 5 826
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,37 -0,02
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 

-0,37 -0,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2 311 676 2 311 676
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних 
зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал 
засідань №1 ПрАТ «Божедарівський елеватор», вул. Виконкомівська, 
буд. 1, смт. Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 
52323, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з 
якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних 
зборів акціонерів — директор Яуфман Денис Іванович.

до уваги акціонерів публічного акціонерного товариства 
«рівненський центральний універмаг»!

Публічне акціонерне товариство «Рівненський центральний універмаг» 
(далі — Товариство), код ЄДРПОУ 01561924, місцезнаходження: 33028, м. Рів-
не, вул. Соборна, 17, повідомляє про проведення річних Загальних Зборів Акці-
онерів Товариства 12 квітня 2017 р. о 10-45 год. за адресою: 33028, м. рівне, 
вул. Соборна, 17, 4-й поверх, зал засідань. Реєстрація акціонерів та уповно-
важених осіб для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів проводиться 
12  квітня 2017 р. з 09 год. 30 хв. до 10 год. 30 хв. за адресою проведення зборів. 
Право участі у річних Загальних Зборах Акціонерів мають акціонери (їх пред-
ставники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеному ПАТ 
«Національний депозитарій України» станом на 24 годину 06 квітня 2017 р.

проект порядку денного: 
1. Обрання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-

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

5. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 
2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 
2016 рік.

7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням ви-
мог, передбачених законом.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових угод, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, визначення розміру їх вина-
городи, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття та-
кого рішення. Надання повноважень на укладання таких договорів.

12. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за 
звітний період.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних Зборів Акціонерів Товариства та з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, акціонери мо-
жуть ознайомитися на веб-сторінці Товариства www.rcum.pat.ua та у робочі дні 
Товариства з 10.00 до 17.00 години за адресою: 33028 м. Рівне вул. Соборна,17, 
каб.41б, а в день проведення Зборів акціонерів — за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми (матеріалами) — Генеральний директор ПАТ «Рівненський ЦУМ». Відпо-
відальний виконавець — юрисконсульт Попович Галина Олександрівна, 
телефон для довідок: (0362) 63-35-19.

Для реєстрації учасникам Загальних Зборів Акціонерів Товариства необ-
хідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів — паспорт та по-
свідчену згідно з чинним законодавством України Довіреність на право участі 
та голосування на Загальних Зборів Акціонерів Товариства, для керівника ак-
ціонера — юридичної особи — паспорт та Витяг із Єдиного державного реє-

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «рІвненСьКий центральний УнІвермаГ» 
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стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування дово-

дяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом опублі-
кування підсумків голосування на веб-сторінці Товариства www.rcum.pat.ua

основні показники фінансової діяльності пат «рівненський цУм»  
(в тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 32909 33481
Основні засоби (за залишковою вартістю) 30028 31672
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5 32
Сумарна дебіторська заборгованість 2846 1756
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 21

Нерозподілений прибуток (збиток) 30927 31707
Власний капітал 32529 33309
Статутний капітал 1602 1602
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 380 172
Чистий прибуток (збиток) (780) (148)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 457680 457680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 23 24

Примітка: Кінцеві показники фінансової діяльності ПАТ «Рівненський 
ЦУМ» будуть оприлюднені після надання висновків аудиторської перевірки 
на офіційній Інтернет-сторінці Товариства в мережі Інтернет www.rcum.pat.ua 
до 30 квітня 2017 року.

повІдомлення про винеКнення оСоБливої ІнформацІї емІтента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента — пУБлІЧне аКцІонер-
не товариСтво «альпарІ БанК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО

1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента — 38377143
1.4. Місцезнаходження емітента — 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента — (044) 364-73-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента — o.ushakova@alpari-bank.

com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації — http://bankalpari.com/
1.8. Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових 

осіб.
2. текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» — надалі 
Товариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, 
вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації 
про емітента — Відомості про зміну складу посадових осіб. 

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-
ження)

Посада* Прізвище, 
ім’я, по 

батькові або 
повне 

найменуван-
ня юридичної 

особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

код за 
ЄДРПОУ 
юридич-

ної особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
06.03.2017 призначено член 

Правління
Соколова Інна 

Вікторівна
д/в 0

Зміст інформації: Рішення про призначення члена Правління Соколову І.В. з 
06.03.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надала) прийнято Спо-
стережною радою ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 06.03.2017 протокол №11, у зв’язку 
із призначенням на посаду начальника Управління фінансового моніторингу. 
Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі — укомплектування вакантної посади. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Призначений на невизначе-
ний строк (безстроково). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: головний економіст групи супроводження операцій з фізичними 
особами відділу супроводження кредитних операцій з фізичними особами 
Київського регіонального департаменту ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», провід-
ний спеціаліст Служби фінансового моніторингу ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ», на-
чальник Управління фінансового моніторингу, відповідальний працівник з 
питань фінансового моніторингу ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК», на-
чальник Управління фінансового моніторингу ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».

3. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

в.о. Голови правління перелигін є.є.,  07.03.2017 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «КУлев-
ЧанСьКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв» (код ЄДРПОУ 
00955437, місцезнаходження: вул. Болгарська, буд. 166, с. Кулевча, Са-
ратський р-н, Одеська обл., 68261, Україна) повідомляє, що річні загальні 
збори товариства відбудуться 13 квітня 2017 року о 16 год. 00 хв. Місце 
проведення зборів: зал засідань №1 прат «Кулевчанський КХп», 
вул. Болгарська, буд. 166, с. Кулевча, Саратський р-н, одеська обл., 
68261, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде 
проведена з 15 год. 30 хв. по 15 год. 45 хв. в день проведення зборів за 
адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах: 07 квітня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2016 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.
6. Обрання ревізора.
Адреса власного веб-сайту kulevcha-khp.com.ua, на якому розміщено 

інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного.

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

Період
Звітний попередній

Усього активів 6 405 3 517
Основні засоби 3 433 1 670
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 063 724
Сумарна дебіторська заборгованість 1 549 1 091
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 7
Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток) -2 956 -4 689
Власний капітал 2 569 836
Статутний капітал 2 849 2 849
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 385 273
Поточні зобов’язання і забезпечення 3 451 2 408
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,15 -0,05
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 

0,15 -0,05

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 11 396 000 11 396 000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних збо-
рів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань 
№1 ПрАТ «Кулевчанський КХП», вул. Болгарська, буд. 166, с. Кулевча, Са-
ратський р-н, Одеська обл., 68261, Україна. Відповідальна особа за надання 
доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час під-
готовки до загальних зборів акціонерів — директор Редя Юрій Антонович.

Приватне акціонерне товариство «Бердичівське підприємство об-
числювальної техніки та інформатики» (код за ЄДРПОУ 13553812), міс-
цезнаходження — Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Ватутіна, буд. 
10-А (надалі за текстом — Товариство) повідомляє, що загальні збори 
акціонерів (надалі за текстом — Загальні збори) відбудуться 12 квітня 
2017 року о 10 годині, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. ватутіна, буд. 10-а (в кабінеті № 2). Реєстрація учасників За-
гальних зборів проводитиметься 12 квітня 2017 року з 9.30 до 9.50 за 

місцем проведення загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 
06 квітня 2017 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку 
проведення загальних зборів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

приватне аКцІонерне товариСтво
«БердиЧІвСьКе пІдприємСтво оБЧиСлювальної теХнІКи та ІнформатиКи»
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приватне аКцІонерне товариСтво «люБа-
ШІвСьКий елеватор» (код ЄДРПОУ 00955153, місцезнахо-
дження: вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, 
Одеська обл., 66502, Україна) повідомляє, що річні загальні збори товари-
ства відбудуться 12 квітня 2017 року о 16 год. 00 хв. Місце проведення 
зборів: зал засідань №1 прат «любашівський елеватор», вул. Спор-
тивна, буд. 4а, смт. любашівка, любашівський р-н, одеська обл., 
66502, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде 
проведена з 15 год. 15 хв. по 15 год. 45 хв. в день проведення зборів за 
адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах: 06 квітня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2016 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.
6. Обрання ревізора.
Адреса власного веб-сайту lubashivka-silo.com.ua, на якому розміщено 

інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного.

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

Період
звітний попередній

Усього активів 21 362 18 870
Основні засоби 7 161 7 063
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 135 779
Сумарна дебіторська заборгованість 11 191 8 284
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 761 2 201
Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток) 17 272 15 105
Власний капітал 20 631 18 464
Статутний капітал 3 359 3 359
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 299 200
Поточні зобов’язання і забезпечення 432 206
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,16 -0,09
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 

0,16 -0,09

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13 434 400 13 434 000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, 
з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 
ПрАТ «Любашівський елеватор», вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Лю-
башівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна. Відповідальна особа за надання 
доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підго-
товки до загальних зборів акціонерів — директор Лобода Борис Олексійович. 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ІнСтрУ-
ментальний Завод» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Мель-
никова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 
13 квітня 2017 року о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. мельникова, 2/10, 
технічний кабінет №1 даХК «артем».

перелік питань включених до проекту порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії. 2.Визначення порядку та способу засвід-

чення бюлетенів для голосування. 3.Розгляд звіту правління за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. 4.Розгляд звіту 
наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту наглядової ради. 5.Розгляд звіту ревізійної комісії за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затверджен-
ня висновків ревізійної комісії. 6.Затвердження річного звіту за 2016 рік.  
7.Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік. Затвердження способу виплати 
дивідендів. 8.Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з 
публічного на приватне та зміну найменування товариства. 9.Затвердження 
статуту Приватного акціонерного товариства «Інструментальний завод» в 
новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання нової ре-
дакції статуту. 10.Затвердження внутрішніх положень товариства в новій 
редакції. 11.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
членів наглядової ради. 12.Обрання членів наглядової ради. 13.Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. 
14.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2879 2525
Основні засоби 268 283
Запаси 2113 1941
Сумарна дебіторська заборгованість 79 134
Грошові кошти та їх еквіваленти 241 28
Нерозподілений прибуток 1352 1385
Власний капітал 2036 2069
Статутний капітал 407 407
Поточні зобов’язання 828 439
Чистий прибуток (збиток) 44 101
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1628000 1628000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 14

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення збо-
рів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 07.04.17р. Проекти рішень щодо кожного з питань вклю-
чених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті http://instrum-zavod.
kiev.ua. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, 
вул. Мельникова, 2/10, в приміщенні товариства кімн. №1, а в день прове-
дення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення з документами — голова правління Бурсук Ю.Я.

за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту і висновків Реві-
зора за 2016 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутків Товариства, отриманих за результатами робо-

ти в 2016 році.
5. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Това-

риства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання вищевказаних договорів.

8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на 
підписання Статуту Товариства в новій редакції.

9. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду 
Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, для представників акціонерів — крім того, довіре-
ність на право участі у загальних зборах акціонерів. До дня проведення 
Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з порядку денного Загальних зборів, у 
робочий час в робочі дні за місцезнаходженням Товариства в кабінеті 
№ 2, а в день проведення загальних зборів акціонерів — також у місці 
їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами — директор Товариства Котов В.В. Телефон для 

довідок 04143 41020. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: www.bpoty.berdychiv.in.ua Пропозиції щодо 
порядку денного приймаються тільки в письмовому вигляді у визначе-
ний законодавством строк.

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

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 5061,8 5060,8
Основні засоби 5052,0 5052,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 9,8 3,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 5,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (160,1) (160,9)
Власний капітал 4961,7 4960,9
Статутний капітал 895,6 895,6
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 100,1 99,9
Чистий прибуток (збиток) 0,8 0,8
Середньорічна кількість акцій, шт. 1516 1516
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 1 1



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 10 березня 2017 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОГОЛIВСЬКА 
СТРIЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА» повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів та їх порядок денний

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціо-
нерне товариство «Гоголівська стрічкоткацька фабрика» (далі — Товариство), 
вул. Куйбишева, буд.7, с.Гоголів, Броварський р-н, Київська область, 07452

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 20 квітня 
2017 року о 15.00, вул. Куйбишева, буд.7, с.Гоголів, Броварський р-н, 
Київська область, 07452, зал засідань фабрики.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах:

з 13 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв. 20 квітня 2017 року. При собі мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково 
довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 13.04.2017 р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування:

порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 

підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, зві-

ту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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, із зазначенням характеру пра-

приватне аКцIонерне товариСтво «ГоГолIвСьКа СтрIЧКотКацьКа фаБриКа»

акціонеру приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «ГадяцьКе БУряКоГоСподарСтво» ! 

Цим повідомляю, що 15 квітня 2017 року за адресою: с. мартинівка 
Гадяцького району полтавської обл. (приміщення клубу товариства) 
відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного това-
риства «Гадяцьке бурякогосподарство» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
00384905), місцезнаходження с. Мартинівка Гадяцького району Полтав-
ської обл.). Реєстрація акціонерів: 15 квітня 2017 року з 9.00 до 9.50 за 
місцем проведення загальних зборів. Початок зборів о 10.00. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів, - 11 квітня 2017 року.

порядок денний
1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2016 рік. 
3. Звіт наглядової ради про результати її діяльності в 2016 році.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії за наслідками перевірок фінансово-

господарської діяльності товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту директора, звіту ревізійної комісії. 
6. Затвердження річної фінансової звітності та розподіл прибутку това-

риства, отриманого в 2016 році. 
7. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік. 
8. Затвердження порядку розподілу планового прибутку товариства 

2017 року.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства. 
10. Переобрання членів наглядової ради Товариства. 
11. Переобрання ревізійної комісії Товариства. 
12. Погодження окремих правочинів, вчинених Товариством. 

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

Найменування показника
Період

 звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 100348 88647
Основні засоби 51063 47258
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 7147 5287
Сумарна дебіторська заборгованість 1928 4916
Грошові кошти та їх еквіваленти 2077 478
Нерозподілений прибуток 8683 2308
Власний капітал 92579 77184
Статутний капітал 2685 2685
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 7769 11463
Чистий прибуток (збиток) 8683 2308
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10738416 10738416
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 332 361
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийнят-

тя рішень з питань порядку денного зборів, що стосуються внесених до поряд-
ку денного питань, звернувшись з відповідною заявою до голови наглядової 
ради Товариства в робочі дні з 9-00 до 16-00. Інформація з проектами рішень 
щодо питань порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства.

Для участі в зборах необхідно мати паспорт або довіреність, оформле-
ну відповідно до діючого законодавства.

Довідки за телефоном: (04562) 2-42-60. Директор М. Пономаренко

повІдомлення
приватне аКцІонерне товариСтво «подІл»

(надалі- прат«поділ»)
(04070, м.Київ, Подільський район, вулиця Сагайдачного, будинок 41, 

код за ЄДРПОУ 16474958) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «Поділ», які відбудуться «14» квітня 2017 року за 
адресою: 04070, м.Київ, подільський район, вулиця Сагайдачного, бу-
динок 41 (другий поверх). Початок зборів о 12:00 год. 

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 11-30 до11-55 годин 
«14» квітня 2017 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі 
у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а 
уповноваженим особам акціонера – документ, що посвідчує особу, та дові-
реність, оформлену у відповідності до чинного законодавства України. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах: «07» квітня 2017 року. 

проект порядку денного: 
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів. 
2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності за 2016 рік.
3. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік.
4. Звіт ревізора про фінансові підсумки діяльності за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту, результатів фінансово-господарської ді-

яльності за 2016 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) та виплати ди-

відендів за 2016 рік.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення, та надання повноважень на укладення таких правочинів, стро-
ком дії до 10років.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9-00 до 16-00 (пе-
рерва з 13-00 до 14-00), а також в день проведення чергових загальних 
зборів за місцем проведення чергових загальних зборів Приватного акціо-
нерного товариства «Поділ». Посадова особа Приватного акціонерного 
товариства «Поділ» відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами голова наглядової ради – Петриченко Михайло Леонідович. 
Телефони для довідок: 044-425-23-73.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ( грн.)

найменування показника  період
звітний попередній

Усього активів 4482900 4322400
Основні засоби 937800 818400
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 59800 11400
Сумарна дебіторська заборгованість 316900 2161300
Грошові кошти та їх еквіваленти 293029 1341300
Нерозподілений прибуток 2624878 2690400
Власний капітал 4102700 4263100
Статутний капітал 1477780 1477780
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 67200 69300
Чистий прибуток (збиток) 434525 526400
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14777854 14777854
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
Голова правління  ю.в. Боркова
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вочинів та їх граничної сукупної вартості.
5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://32241.ua.ALL.BIZ
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
2016

Попередній
2015

Усього активів 12863 11719
Основні засоби 3257 3278
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8874 5747
Сумарна дебіторська заборгованість 51 33
Грошові кошти та їх еквіваленти 377 351
Нерозподілений прибуток (збиток) 9285 8055
Власний капітал 11971 10741
Статутний капітал 67 67
Довгострокові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 892 978
Чистий прибуток (збиток) 1230 485
Середньорічна кількість акцій (шт.) 266920 266920
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 63 64

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 8.00 до 17.00 
та в доступному місці — приймальні директора, а в день проведення за-
гальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними до-
кументами: директор Шевель Ірина Миколаївна.

тел. для довідок: (04594) 27-285.  директор

повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного 
товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗА-
ВОД» (код ЄДРПОУ 00293628), далі — Товариство, місце знаходження якого, 
м. Харків, проспект Московський, 297, повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товариства, які від-
будуться 20.04.2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Харків, проспект 
московський, 297, в приміщенні актового залу цеху №1 (3 поверх).

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах за місцем їх проведення в день їх проведення: початок реєстра-
ції — 09:00; закінчення реєстрації — 09:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах: 24 година 13.04.2017 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загаль-
них зборах необхідно надати: акціонеру — документ, що посвідчує особу 
(паспорт); представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу 
(паспорт), та довіреність на право участі в річних Загальних зборах та голо-
сування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керів-
ників юридичних осіб — паспорт та документ про призначення на посаду.

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://www.plitka.kharkov.ua/jurinfo/2017-meeting-info

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

1. Обрання Голови та Членів лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря За-

гальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регла-
менту річних Загальних зборів.

3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висно-
вку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності 
Товариства в 2016 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства 
за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження роз-
міру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення 

Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакцію Статуту.
11. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реє-

страції Статуту в новій редакції.
12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 

шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій 
внутрішніх положень Товариства.

13. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Това-
риства.

14. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

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

(контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.
17. Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Това-

риства.
18. Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
20. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє 

схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протя-
гом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на 
укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.
основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) за 

2016 р.
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «ХарКІвСьКий 

плитКовий Завод»
Найменування показника період

звітній 2016 попередній 2015
Усього активів 1 264 070 1 043 246
Основні засоби 527 781 273 499
Довгострокові фінансові інвестиції 126 111
Запаси 148 478 116 113
Сумарна дебіторська заборгованість 421 868 425 350
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 944 11 154
Нерозподілений прибуток 676 545 550 859
Власний капітал 696 545 570 859
Статутний капітал 20 000 20 000
Довгострокові зобов’язання 437 926 284 013
Поточні зобов’язання 129 599 188 374
Чистий прибуток (збиток) 145 686 129 536
Середньорічна кількість акцій, (шт.) 2 000 000 000 2 000 000 000
 Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1220 1163

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється 
за місцем знаходженням Товариства: м. Харків, проспект Московський, 297 
(адміністративний корпус, кімната юридичного відділу) за письмовою заявою 
на ім’я Голови правління у робочі дні: понеділок — п’ятниця з 9:00 до 12:00, а 
також в день проведення зборів у місці їх проведення з 09:00 до 09:45 год. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — Пономарьов С.М. Довідки за телефоном: (057) 754-46-45.

Примітка: реєстрація для участі у річних Загальних зборах здійснюєть-
ся на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депози-
тарну систему України. У разі невідповідності даних документа, що посвід-
чує особу акціонера, даним переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах Товариства, акціонеру необхідно звернутися до депози-
тарної установи, у якій йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберіга-
ються належні йому акції Товариства.

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну 
систему України», акціонери були зобов'язані до 11.10.2014 року звернути-
ся до депозитарної установи, (пере) укласти з нею договір про обслугову-
вання рахунка в цінних паперах від власного імені та здійснити переказ 
прав на акції на свій рахунок в цінних паперах. У разі не виконання акціоне-
рами даного зобов’язання, акції акціонера з 12.10.2014 року не врахову-
ються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах ак-
ціонерів Товариства.

Голова правління пат «Харківський плитковий завод»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ХарКІвСьКий плитКовий Завод»
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Приватне акціонерне товариство «РІВНЕРИБГОСП» (місцезнахо-
дження: 35332, Рівненська область Рівненський район с. Понебель) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться 19 квітня 2017 року в актовому залі примі-
щення контори прат «рІвнериБГоСп», що знаходиться в с. поне-
бель рівненського району рівненської області.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься 19 квітня 2017 року 
з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів — о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити 
паспорт громадянина України. Представник акціонера, крім паспорта 
громадянина України, повинен представити довіреність на право учас-
ті та голосування на зборах акціонерів, посвідчену у встановленому 
законом порядку.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах — 12 квітня 2017 р.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 

ради, звіту голови правління, звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Визначення напрямків використання прибутку товариства.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

прат «рІвнериБГоСп» доводить до відома акціонерів 
інформацію про основні показники фінансово-господарської 

діяльності прат «рІвнериБГоСп» за 2016 звітний рік (тис. грн.):
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 10 706,5 4 762,4
Основні засоби 930,8 1 049,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 3 039,6 3 235,9
Сумарна дебіторська заборгованість 426,7 363,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 184,1 87,0
Нерозподілений прибуток 1 686,9 1 285,0
Власний капітал 2 677,9 2 276,0
Статутний капітал 663,3 663,3
Довгострокові зобов’язання 269,2 269,6
Поточні зобов’язання 7 838,5 2 456,8
Чистий прибуток (збиток) 415,1 240,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 653 360 2 653 360
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

42 39

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до 
дати проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за адре-
сою: 35330, с. Понебель Рівненського району Рівненської області, 
приймальня ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП». Посадова особа, відповідальна 
за ознайомлення акціонерів з документами — голова правління  
ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» П.В. Поліщук, тел. для довідок: (03622) 5-22-20. 
Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: доку-
менти надаються особисто акціонерам в паперовому або електронно-
му вигляді протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера 
до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами 
до зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://rybgosp.pat.ua/

приватне аКцІонерне товариСтво «рІвнериБГоСп»

Публічне акціонерне товариство «Український головний проектно-
розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і 
водогосподар сь кого будівництва» (ПАТ «Укрводпроект»), код ЄДРПОУ 
01035101, місцезнаходження: 03035, м. Київ-35, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 45, сайт: www.uvp-kiev.com.ua, відповідно до Закону України 
«Про акціонерні товариства» повідомляє про скликання річних загальних 
Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2017 року за адре-
сою: м. Київ, вул. митрополита василя липківського, 45.

початок Зборів об 11.30 годині 14 квітня 2017 року.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися 

Реєстраційною комісією з 10.30 до 11.15 години за місцем проведення Збо-
рів: 03035, м. Київ-35, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, зала 
ПАТ «Укрводпроект» в лабораторному корпусі № 513, 5 поверх, вхід через 
арку із вул. Солом’янської.

Для участі в річних загальних Зборах акціонерам потрібно мати при собі 
паспорт. Для дові ре них осіб (представників) — паспорт та довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів ПАТ «Укрводпроект», які мають право на участь у 
річних загальних Зборах ПАТ «Укрводпроект», призначених на 14 квітня 
2017 року, складається станом на 24 годину 10 квітня 2017 року.

проект порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 

2016 рік та основні напрямки роботи на 2017 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Нагля-

дової Ради, Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту Правління і валю-
ти балансу Товариства за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

Ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження кошторисів витрат на утримання Наглядової ради, 

встановлення розміру їх винагороди.
11. Обрання особи, яка уповноважується Зборами на підписання цивільно-

правових договорів та кошторисів витрат з членами Наглядової ради.

12. Затвердження Положення про Наглядову раду.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.
Ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з Проектом порядку денного 

річних загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укрводпроект», та з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних за-
гальних Зборів акціонерів ПАТ «Укрводпроект», акціонер (або його пред-
ставник за відповідною довіреністю) має звернутися із письмовою заявою 
до Товариства за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківсько-
го, 45, кімната №1101, лабораторний корпус, у робочі дні з 9.30 до 12.00 
години за київським часом.

В день проведення річних загальних Зборів акціонери можуть ознайо-
митися з документами у місці проведення Зборів з 10.30 до 11.15 години.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми Зборів та їх отримання — заступник голови Правління з економіки Юр-
ченко П.В.

довідки за телефонами: (044) 248-70-16, 248-70-65.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пат «Укрводпроект» за 2016 рік (тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 49482 49598
Основні засоби та нематеріальні активи 36620 37533
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 450 635
Сумарна дебіторська заборгованість 6802 6866
Грошові кошти та їх еквіваленти 2428 4425
Нерозподілений прибуток 6116 6948
Власний капітал 45502 46336
Статутний капітал 1179 1179
Довгострокові зобов’язання 90 223
Поточні зобов’язання 890 3039
Чистий прибуток (збиток) (453) 291
Середньорічна кількість акцій (штук) 4715152 4715152
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 52 63

Голова наглядової ради пат «Укрводпроект»             С.в. величко

до УваГи аКцІонерІв пат «УКрводпроеКт»
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«моГилянСьКий Завод БУдІвельниХ 

матерІалІв»
1. Публічне акціонерне товариство «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУ-

ДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (місцезнаходження: 35400, смт. Гоща, Го-
щанського району Рівненської області, вул. Наливайка, 102а) повідо-
мляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Збори відбудуться 20 квітня 2017 року в приміщенні Контори  
ПАТ «Могилянський завод будівельних матеріалів», що знаходиться 
в смт. Гоща, Гощанського району Рівненської області, по вул. Нали-
вайка, 102а. Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься 20 квітня 
2017 року з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів — о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен 
пред’явити паспорт громадянина України. Представник акціонера, 
крім паспорта громадянина України, повинен представити довіре-
ність на право участі та голосування на зборах акціонерів, посвідчену 
у встановленому законом порядку.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах — 13 квітня 2017 р.

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

1 Обрання лічильної комісії.
2 Обрання голови та секретаря зборів.
3 Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
4 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 

ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії.
5 Затвердження річного звіту товариства.
6 Визначення напрямків використання прибутку товариства.
7 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8 Зміна типу і найменування акціонерного товариства.
9 Затвердження нової редакції статуту.
пат «моГилянСьКий Завод БУдІвельниХ матерІалІв» 

доводить до відома акціонерів інформацію про основні 
показники фінансово-господарської діяльності 

пат «моГилянСьКий Завод БУдІвельниХ матерІалІв» за 
2016 звітний рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 3847 5655
Основні засоби 1590 1550
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 304 303
Сумарна дебіторська заборгованість 819 98
Грошові кошти та їх еквіваленти 3019
Нерозподілений прибуток 2597 2596
Власний капітал 3613 3612
Статутний капітал 1016 1016
Довгострокові зобов’язання 114 114
Поточні зобов’язання 120 1929
Чистий прибуток (збиток) 1 (3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4065000 4065000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до 
дати проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за адре-
сою: 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25, кімната № 215а. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — директор ПАТ «Могилянський завод будівельних 
матеріалів» О.А. Гладкевич, тел. для довідок: (0362) 69-34-50, 69-34-
38. Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: до-
кументи надаються особисто акціонерам в паперовому або електро-
нному вигляді протягом двох робочих днів з моменту звернення 
акціонера до відповідальної за порядок ознайомлення з матеріалами 
до зборів акціонерів особи.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http:// mzbm.pat.ua/

приватне аКцІонерне товариСтво 
«фаворит КомпанІ» 

(Код за ЄДРПОУ 13579674) місцезнаходження товариства: 10025, 
м. Житомир, вул. Вітрука, 6, повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2017 року за 
адресою: 10025, м. Житомир вул. вітрука,6 (в залі засідань това-
риства) початок зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів 
буде проводитися 18 квітня 2017 року за місцем проведення зборів. 
Час початку реєстрації акціонерів з 09-00 год. Час закінчення реє-
страції акціонерів о 09-55 год. Перелік осіб, які мають право на участь 
у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 11 квітня 
2017 року. 

перелік питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів.

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів загальних зборів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління то-

вариства про результати фінансово господарської діяльності Товари-
ства за 2016 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора та за-
твердження висновків ревізора товариства за 2016 р.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 р.
6. Затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) 

Товариства за 2016 р.
7. Відкликання та обрання голови та членів правління Товари-

ства.
8. Прийняття рішення про отримання кредитів та укладання відпо-

відних кредитних договорів.
9. Прийняття рішення про передачу в заставу та іпотеку майна та 

укладання відповідних договорів застави та іпотеки.
10. Прийняття рішення про надання повноважень посадовим осо-

бам Товариства.
11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Това-

риства. Затвердження нової редакції Статуту.
12. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту до-

чірного підприємства «Фаворит-ОПТ» АТЗТ «Фаворит» шляхом за-
твердження нової редакції статуту.

13. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту до-
чірного підприємства товариства «Фаворит Транс» ПрАТ «Фаворит 
Компані» шляхом затвердження нової редакції статуту.

14. Прийняття рішення про безоплатну передачу майна Товари-
ства.

Учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує особу, для 
представників акціонерів — відповідні доручення та документ, що по-
свідчує особу. Акціонери під час підготовки до загальних зборів мо-
жуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в 
приймальні голови правління(кабінет №1) за місцезнаходженням То-
вариства на підставі наданого акціонером Товариству відповідного 
письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — голова правління Ляшенко Р.В. Телефон 
для довідок (0412) 418-368. Адреса власного веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного: www.favoryt.com 

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

найменування показника 2016 р. 2015 р.
Усього активів 90260,1 40813,6
Основні засоби 25347,0 17504,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6454,6 8323,7
Сумарна дебіторська заборгованість 12825,2 2532,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 7777,7 5974,1
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 5503,1 6717,1
Власний капітал 65,0 65,0
Статутний капітал - -
Довгострокові зобов’язання 14999,9 14999,9
Поточні зобов’язання 69563,6 18979,7
Чистий прибуток (збиток) (1035,0) 3441,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50 50
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  17 23
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Публічне акціонерне товариство «Лебединське хлібоприймальне 
підприємство» (код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження: вул. Заліз-
нична, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200) повідомляє, 
що річні загальні збори товариства відбудуться 21 квітня 2017 року о 
09 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 пат «лебе-
динське Хпп», вул. Залізнична, буд. 46, м. лебедин, Сумська обл., 
Україна, 42200. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 
буде проведена з 08 год. 00 хв. по 08 год. 45 хв. в день проведення 
зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
17 квітня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 

2016 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 

ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів нагля-

дової ради.
7. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди 
та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами наглядової ради.

10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
11. Затівердження кількісного складу ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.
Адреса власного веб-сайту: lebedin-khp.com.ua, на якому розміще-

но інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного.

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

Найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів 12 083 14 428
Основні засоби 3 114 3 388
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 122 136
Сумарна дебіторська заборгованість 5 538 8 728
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 384 1 889
Нерозподілений прибуток (непокритий 
прибуток)

8 736 13 170

Власний капітал 9 424 13 858
Статутний капітал 688 688
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 403 403
Поточні зобов’язання і забезпечення 2 256 168
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

-1,21 -0,38

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

-1,21 -0,38

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2 750 100 2 750 100
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
загальних зборів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступ-
ному місці: зал засідань №1 ПАТ «Лебединське ХПП», вул. Залізнич-
на, буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200. Відповідальна 
особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть 
ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Лебединське ХПП» — Голова правління Тремполець Олександр 
Іванович.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«леБединСьКе ХлІБоприймальне пІдприємСтво»

Повідомлення про виникнення особливої інформації:Повне найме-
нування емітента: Публiчне акцiонерне товариство»Коростишiвський 
Райагропостач»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00903400; 
Місцезнаходження емітента: 12525 Житомирська обл., Корос-
тишiвський р-н., с. Мамрин вул. Залiзнодорожня, 4; Міжміський код, 
телефон та факс емітента: (04130) 5-88-52,5-88-54; Електронна по-
штова адреса емітента: korost@emzvit.com.ua; Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: www.korostishevrapt.ho.ua; Вид особливої інформації: 
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

Головний бухгалтер Головченко Надiя Миколаївна(паспорт:ВМ 
369625 виданий Коростишiвським РВ УМВС України в Житомирськiй 
обл 25.07.1997)призначено 09.03.2017 р.Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Cтрок, на який призначено особу безстроково, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5р- головний бухгалтер, бухгалтер.
Рiшення прийнято за наказом директора№9/03/2017 від 09.03.2017 р..
Директор Заєць О. В., підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні,та визнає,що він несе відповідальність згідно з 
законодавством.09.03.2017 р

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «КороСтиШIвСьКий райаГропоСтаЧ»
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В річній інформації приватноГо аКцІонерноГо то-
вариСтва «патрІот» (код за ЄДРПОУ 23726159) за 2016 рік, 
яка була опублікована в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» № 42 від 02.03.2017 р. була допущена тех-
нічна помилка:

- міжміський код та телефон емітента слід читати (044 )384-42-04; 
- адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію слід читати: www.patriot-lotto.com/images/2016_zvit.pdf.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Шановний акціонер!
приватне акціонерне товариство «Університет військових мис-

тецтв» (код за ЄДРПОУ 01004905, місцезнаходження: 49000, м.Дніпро, 
пр.Д.Яворницького, 60, к.514) повідомляє про скликання чергових Загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 13 квітня 2017 року об 11:00 годині 
за адресою: 49000, м.дніпро, пр.д.яворницького, 60, к.514.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових Загальних зборах буде про-
водитись 13 квітня 2017р. за місцем проведення зборів.

Початок реєстрації акціонерів: 10:15 год. Закінчення реєстрації 10:45 год.
Для підтвердження свого права на участь у Загальних зборах акціоне-

ри, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, представники ак-
ціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства України, на пред-ставництво інтересів акціонера на черго-
вих загальних зборах акціонерів ПрАТ «Університет військових мистецтв».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів складається станом на 24 годину 07.04.2017р.

проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товари-

ства.
2. Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерно-

го товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерного 

товариства.
4. Про затвердження висновків Ревізора по звітам та балансу товари-

ства за 2016р.
5. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 р.
6. Про затвердження звіту про роботу Правління товариства у 2016р., 

встановлення розміру винагороди членам Правління товариства і розміру 
оплати праці голові Правління товариства за підсумками роботи в 2016р.

7.Про виплату дивідендів акціонерам товариства за результатами ді-
яльності товариства у 2016р.

8. Про основні напрямки діяльності товариства у 2017р.
9. Про порядок розподілення прибутків товариства на 2017р.
10. Про обрання Ревізора Приватного акціонерного товариства «Універ-

ситет військових мистецтв», затвердження умов цивільно-правового дого-
вору з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правового договору з Ревізором.

11. Про виконання рішення загальних зборів Приватного акціонерного 

товариства «Університет військових мистецтв» по питанню № 11 протоколу 
№ 35 від 22.03.2016 року.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
товариством у ході поточної діяльності.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.01004905.smida.gov.ua.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, з 13.03.2017 року до початку За-
гальних зборів акціонерного товариства 13.04. 2017 року у робочий час ( з 
09.00 год. до 17.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. 
до 14.00 год.) в приміщенні ПрАТ «Університет військових мистецтв»  
(к. 514) за адресою: м.Дніпро, пр.Д.Яворницького, 60. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Голова 
Правління ПрАТ «Університет військових мистецтв» Дягіль Є.Г.

тел. для довідок з питань ознайомлення з документами (056) 744-13-37.
основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн) 

станом на 31.12.2016р.
 Найменування показника  період

звітний попередній
Усього активів 6769 5966
Основні засоби 1818 1681
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 50 59
Сумарна дебіторська заборгованість 219 114
Грошові кошти та їх еквіваленти 4617 4086
Нерозподілений прибуток 3497 2961
Власний капітал 2616 2596
Статутний капітал 2 2
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 658 407
Чистий прибуток (збиток) 709 400
Середньорічна кількість акцій (шт.) 461 461
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 37

приватне аКцІонерне товариСтво «УнІверСитет вІйСьКовиХ миСтецтв»
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наглядова рада приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Український страховий стандарт» (код ЄДРПОУ 22229921) 
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 13 квітня 
2017 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 04073, м. Київ, прову-
лок  Балтійський, 20, четвертий поверх.

порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товари-
ства, затвердження річного звіту та балансу Товариства.

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та затвер-
дження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

5. Продовження повноважень членів Правління Товариства.
6. Про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії То-

вариства Шутчевич А.М.
7. Про обрання нового члена Ревізійної комісії Товариства.
8. Про ліквідацію Донецького представництва Приватного акціонерного 

товариста «Страхової компанії «Український страховий стандарт», Луган-
ського представництва Приватного акціонерного товариста «Страхової 
компанії «Український страховий стандарт», Сімферопольського представ-
ництва Приватного акціонерного товариста «Страхової компанії «Україн-
ський страховий стандарт», Київської філії акціонерного страхового това-
риства «ЮНІОН-ІНСУР».

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2016 рік (тис. грн.):
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 84 661 86 085
Основні засоби  960 539
Довгострокові фінансові інвестиції 39 500 41 000
Запаси 199 218
Сумарна дебіторська заборгованість 8 310 5 610
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 113 26 940

Нерозподілений прибуток 7 575 1 046
Власний капітал 48 487 47 153
Статутний капітал 37000 37 000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 10 931 10 060
Чистий прибуток (збиток) 1 801 2 562
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37000356 37000356
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) 

103 96

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у 
Загальних зборах: 13.04.2017 року з 11 години 00 хвилин до 11 години 
45 хвилин за адресою проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дений на 15.02.2017 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись з 9.00 год. до 18.00 год. за адресою місцез-
находження Товариства: 04073, Україна, м. Київ, провулок Балтійський, 
буд. 20, перший поверх, у робочі дні, робочий час, а в день проведення За-
гальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, - Голова Правління (Коваленко Є.В.).

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за 
адресою місцезнаходження Товариства: 04073, Україна, м. Київ, провулок 
Балтійський, буд. 20.

Для участі в Загальних зборах акціонерам та їх представникам необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів під-
тверджують свої повноваження у відповідності до чинного законодавства 
України.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опублікова-
но в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 47 від 10.03.2017 року.

Телефон (факс) для довідок: (044) 590 09 14, (044) 590 09 16.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя «УКраїнСьКий СтраХовий Стандарт»

приватне аКцІонерне товариСтво «полтав-
СьКе СпецІалІЗоване ремонтно-БУдІвельне 
УправлІння «УКрм’яСомолмаШтеХремонт» по-
відомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 23.04.2017 р. о 10.00 
за адресою: м.полтава, вул.островського 55,кабінет директора

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься: 23.04.2017р. з 9.30 по 9.55
Перелік акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах , 

складений на 24.00 год. 19.04.2017 р.
Для участі в зборах необхідно мати при собі документ , що посвідчує 

особу акціонера (паспорт) чи його представника (довіреність,паспорт)
порядок денний:

1.Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
2.Про затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків 

Товариства за 2016 рік.
3.Про затвердження звітів діяльності за 2016 р. Наглядової ради, ди-

ректора, Ревізора Товариства.
Адреса власного веб-сайту UMMMTR.UCOZ.RU, на якому розміщено 

інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного

З матеріалами щодо порядку денного загальних зборів, кожен акціонер 
може ознайомитись в робочі дні з 8.00 по 17.00 за місцем знаходження 
Товариства : м. Полтава вул. Островського55,кабінет директора, відпові-
дальна особа ревізор Кваша Л.І.

основні показники фінансово- господарської діяльності:
Найменування показника  Звітний період  Попередній період
Усього активів  394,7 419,0
Основні засоби ( за залишковою вартістю)  349,0 375,1
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  41,6 43,9
Грошові кошти та їх еквіваленти  4,1 
Власний капітал  173,1 202,8
Статутний капітал  103,9 103,9
Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток)  -591,4 -561,7
Поточні зобов’язання  78,0 73,6
Чистий прибуток (збиток)  -29,7 -22,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)  415744 415744
Чисельність працівників на кінець періоду  2 2

директор   приставко в.м.

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво 
"КиївГУма"

2. Код за ЄДРПОУ 00152253
3. Місцезнаходження 03039, мiсто Київ, проспект 

40-рiччя Жовтня, 6
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 586-24-15 (044) 586-24-15
5. Електронна поштова адреса 00152253@pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

00152253.pat.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради вiд 07.03.2017 року (Протокол № б/н вiд 

07.03.2017 року) припинено повноваження Голови правлiння ПАТ «Київгу-
ма» Корецького Георгiя Михайловича

Рiшенням Наглядової ради вiд 07.03.2017 року (Протокол № б/н вiд 
07.03.2017 року) обрано Головою правлiння ПАТ «Київгума» - Корецького 
Георгiя Михайловича

Рiшенням Наглядової ради вiд 07.03.2017 року (Протокол № б/н вiд 
07.03.2017 року) припинено повноваження Члена правлiння ПАТ «Київгу-
ма» Осикiної Людмили Iванiвни

Рiшенням Наглядової ради вiд 07.03.2017 року (Протокол № б/н вiд 
07.03.2017 року) обрано Члена правлiння ПАТ «Київгума» - Осикiну Люд-
милу Iванiвну

Рiшенням Наглядової ради вiд 07.03.2017 року (Протокол № б/н вiд 
07.03.2017 року) припинено повноваження Члена правлiння ПАТ «Київгу-
ма» Кравченко Сергiя Володимировича

Рiшенням Наглядової ради вiд 07.03.2017 року (Протокол № б/н вiд 
07.03.2017 року) обрано Члена правлiння ПАТ «Київгума» - Кравченко 
Сергiя Володимировича
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приватне аКцІонерне товариСтво
«СтраХова КомпанІя 

«УКренерГополІС» 
код за ЄДРПОУ: 32707743 (надалі – Товариство), місцезнаходжен-

ня: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19 повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
28  квітня 2017 року о 18 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 
01042, м. Київ, бульвар дружби народів, 19, конференційна зала 
на 2-му поверсі.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 28 квітня 
2017р. з 17 години 30 хвилин до 17 години 55 хвилин за місцем проведен-
ня річних Загальних зборів акціонерів .

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує 
особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодав-
ства України.

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

проеКт порядКУ денноГо та проеКти рІШень З питань 
порядКУ денноГо

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії, затвердження її складу, 
прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження поряд-
ку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та 
всіх наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік, прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, у тому числі фі-
нансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 

7. Розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збит-
ків) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р.

оСновнІ поКаЗниКи
фІнанСово-ГоСподарСьКої дІяльноСтІ 

тис. грн.

Найменування показника

період 
Звіт-
ний 

2016р.

Попере-
дній 

2015р.
Усього активів 81222 81484
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 749 797
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 80188 80425
Грошові кошти та їх еквіваленти 170 177
Нерозподілений прибуток 1072 1249
Власний капітал 81126 81373
Статутний капітал 80000 80000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 15 111
Чистий прибуток (збиток) -247 -167
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80000 80000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

3 2

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів до 28 квітня 2017 року 
(включно) за адресою - Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби На-
родів, 19, конференц зала на 2-му поверсі, у робочі дні з 11 години до 
16 години за попередньою домовленістю з відповідальною особою, а 
в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у місці їх про-
ведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Голова правління Михайловський Євген Олександрович, теле-
фон для довідок: +38 044 227-62-34. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://32707743.smida.gov.ua/

Шановні акціонери!

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«пІвдентеплоенерГомонтаЖ»,

яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Пушкінська 27, повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 
14 квітня 2017 року об 10.00 за адресою: м. Київ, вул. пухівська, 1-а, 
каб. № 212 в актовому залі. Реєстрація акціонерів з 9 години 00 хвилин 
до 9 години 45 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах – 10.04.2017 р.

перелік питань, включених до 
проеКтУ порядКУ денноГо:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 
комісії. Обрання членів лічильної комісії.

2. Річний звіт АТ «ПТЕМ» по підсумкам діяльності за 2016 рік та його 
затвердження.

3. Звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2016 рік та його затвердження.
4. Звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2016 рік та його затвердження.
5. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновків ревізійної комісії та 

консолідованого балансу АТ «ПТЕМ» за підсумком 2016 року.
6. Розподіл чистого прибутку АТ «ПТЕМ» та затвердження розміру річ-

них дивідендів за 2016 рік. 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами наглядової ради.

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

10. Обрання членів ревізійної комісії.
11. Затвердження рішення Наглядової ради АТ «ПТЕМ» про обрання 

голови Наглядової ради АТ «ПТЕМ» та затвердження умов трудового до-
говору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з Головою Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про зміну типу та найменування ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».

13. Внесення змін до Статуту АТ «ПТЕМ» та затвердження його нової 
редакції.

14. Внесення змін до «Положення про загальні збори АТ «ПТЕМ», «По-
ложення про наглядову раду АТ «ПТЕМ», «Положення про правління АТ 
«ПТЕМ», «Положення про ревізійну комісію АТ «ПТЕМ» та затвердження 
їх нових редакцій.

15. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ПТЕМ» на 2017 рік.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.utem-group.com

З документами порядку денного можна ознайомитись в АТ «ПТЕМ» за 
адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 27, 3-поверх, кімната для нарад, звер-
нувшись до члена наглядової ради АТ «ПТЕМ» - Голодинця В.М.

Для участі у зборах при собі потрібно мати: для акціонерів – паспорт чи 
інший документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – дові-
реність і документ, що посвідчує особу.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства ат «птем» (тис. грн.):

найменування показника

період

Звітний
2016

попере-
дній
2015

Усього активів 603 288 501 159
Основні засоби 250 329 247 627
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 169 609 39 103
Сумарна дебіторська заборгованість 88 297 187 071
Грошові кошти та їх еквіваленти 79 050 15 915
Нерозподілений прибуток 175 106 172 927
Власний капітал 297 991 309 971
Статутний капітал 5 084 5 084
Довгострокові зобов'язання 26 035 30 447
Поточні зобов'язання 61 672 22 367
Чистий прибуток (збиток) (2 287) 587
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1015344 1015636
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

615 702

правління.
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до уваги акціонерів пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «племЗавод «лІтинСьКий»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» 
(код за ЄДРПОУ - 00846180, місцезнаходження: 22343, Вінницька область, Лі-
тинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, далі - Товариство), пові-
домляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 13 квітня 2017 року о 11-00 год. за адресою: вінницька область, 
літинський район, село Громадське, вул. центральна, 1, актова зала № 1.

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. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів під-
писати протокол річних загальних зборів акціонерів.

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

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

6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за під-
сумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за ре-
зультатами 2016 року.

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

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Зміна типу Товариства.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.
12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції 

внутрішніх положень Товариства.
13. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради 

Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. 

Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
17. Обрання Ревізора Товариства. 
18. Затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатиметь-

ся з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договору з Ревізором Товариства.

19. Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значних пра-
вочинів.

20. Розгляд питання про визначення та затвердження розміру Резерв-
ного капіталу Товариства. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
http://00846180.pat.ua.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеть-
ся 13 квітня 2017 року з 10-00 до 10-50 години за місцем проведення річних 
загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів, – 07 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

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

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів, в порядку, передбаченому ст. 38 
Закону України «Про акціонерні товариства». 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту поряд-
ку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх 
представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: Ві-
нницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, при-
ймальна Голови Правління (кімната № 2), а в день проведення річних загальних 
зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: Вінницька область, Літин-
ський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актова зала № 1.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Голова Правління Товариства Олексюк Олег Петрович.

Довідки за телефоном: (04347) 3-41-31.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пат «племЗавод «лІтинСьКий» (тис. грн)

найменування показника
період

Звітний
2016 р.

попередній
2015 р.

Усього активів 136790 121504
Основні засоби 107340 100152
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 15729 10577
Сумарна дебіторська заборгованість 166 150
Грошові кошти та їх еквіваленти 345 29
Нерозподілений прибуток 28752 17597
Власний капітал 0 0
Статутний капітал 1157 1157
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 105594 101463
Чистий прибуток (збиток) 11155 1333
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4628000 4628000
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) 31 28

наглядова рада

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

емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «СтраХова КомпанІя «євроІнС 
УКраїна»

2. Код за ЄДРПОУ: 22868348
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442474477, 0445290894
5. Електронна поштова адреса:euroins@euroins.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:euroins.com.ua
7. Вид особливої інформації: Рішення емітента про утворення, припи-

нення його філій, представництв
II. текст повідомлення

07.03.2017р. Правлiнням ПАТ «СК «Євроiнс Україна» з метою розши-

рення регiональноїмережi було прийнято рiшення, що оформлене Прото-
колом №5, утворити вiдокремленiпiдроздiли: Вiдокремленийпiдроздiл 
«Вiддiлення в м. Енергодар ЗапорiзькоїдирекцiїПублiчногоакцiонерного то-
вариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження:71504, 
м. Енергодар, пр-т Будiвельникiв, 46, Вiдокремленийпiдроздiл «Вiддiлення 
в м. МелiтопольЗапорiзькоїдирекцiїПублiчногоакцiонерного товариства 
«Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 72319, 
м.  Мелiтополь, вул. Героїв України, 37. Данiвiдокремленiпiдроздiли ство-
рюються та дiють для забезпечення частини дiяльностi Товариства (укла-
дання договорiв страхування, органiзацiя збору документiв по страховим 
випадкам тощо) та не мають статусу юридичної особи. 

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 Волков Олександр Васильович 
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.03.2017
(дата)

Шановні акціонери.
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Мо-

настириськгаз» (надалі - Товариство), місцезнаходження: якого 48300, Тер-
нопільська обл., м. Монастириська, вул. Шевченка 42, повідомляє, що по-
рядок денний річних загальних зборів акціонерів призначених на 10 квітня 
2017 року об 11 год 00 хв. за адресою: тернопільська обл., м. монасти-

риська, вул. Шевченка 42, кабінет №23, доповнено питанням №18 на-
ступного змісту: «Обрання Голови Наглядової ради з числа обраних членів 
Наглядової ради». Повідомлення про проведення річних загальних зборів 
акціонерів опубліковане 06.03.2017 в газеті «Відомості Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку» № 44.

Голова правління товариства  С.м. Козак

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтаЧанню та ГаЗифІКацІї «монаСтириСьКГаЗ»
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товариСтво З оБмеЖеною вІдповІдальнІСтю «ІпотеЧна КомпанІя «арКада-фонд»
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 34, офіс 312/3, тел. (044) 254-56-89; ЄДРПОУ 25586047

Зміни до проспекту емісії облігацій серії «аE»  
товариСтва З оБмеЖеною вІдповІдальнІСтю 

«ІпотеЧна КомпанІя «арКада-фонд»
У Розділі 3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення 

про відкрите (публічне) укладання договорів з першими власниками: 
В абзаці другому п.п. 3.6. Умови та дата закінчення обігу обліга-

цій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх ви-
могою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп об-
лігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення 
такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облі-

гацій і строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власни-
ками для викупу слова  «24 вересня 2017 року» замінити на «24» ве-
ресня 2018 року».

Після абзацу п’ятого п.п. 3.6. Умови та дата закінчення обігу обліга-
цій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою 
із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, по-
рядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого вику-
пу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у 
який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу та-
блицю викласти в наступній редакції:

відсоткові періоди, на 
які встановлюється 

ставка доходу

період, в який  товариство приймає та 
оприлюднює інформацію про ставку доходу 

на відповідний відсотковий період

Строк подачі вимоги 
власником про викуп 

облігацій
дата викупу

Строк, протягом якого 
здійснюються розрахунки з 

власниками облігацій
16,17,18 16.02.2015 – 26.02.2015 27.02.2015 – 03.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 – 20.03.2015
19,20,21 15.05.2015 – 25.05.2015 26.05.2015 – 30.05.2015 04.06.2015 04.06.2015 – 17.06.2015
22,23,24 17.08.2015 – 27.08.2015 28.08.2015 – 01.09.2015 07.09.2015 07.09.2015 – 18.09.2015
25,26,27 16.11.2015 – 26 11 2015 27.11.2015 – 01.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 – 18.12.2015
28,29,30 15.02.2016 – 25.02.2016 26.02.2016 – 01.03.2016 07.03.2016 07.03.2016 – 21.03.2016
31,32,33 16.05.2016 – 26.05.2016 27.05.2016 – 31.05.2016 06.06.2016 06.06.2016 – 17.06.2016
34,35,36 15.08.2016 – 25.08.2016 26.08.2016 – 30.08.2016 05.09.2016 05.09.2016 – 15.09.2016
37,38,39 14.11.2016 – 24.11.2016 25.11.2016 – 29.11.2016 05.12.2016 05.12.2016 – 16.12.2016
40,41,42 15.02.2017 – 25.02.2017 26.02.2017 – 02.03.2017 09.03.2017 09.03.2017 – 22.03.2017
43,44,45 15.05.2017 – 25.05.2017 26.05.2017 – 30.05.2017 05.06.2017 05.06.2017 – 16.06.2017
46,47,48 14.08.2017 – 24.08.2017 25.08.2017 – 29.08.2017 04.08.2017 04.08.2017 – 14.08.2017
49,50,51 15.11.2017 – 25.11.2017 26.11.2017 – 30.11.2017 05.12.2017 05.12.2017 – 15.12.2017
52,53,54 14.02.2018 – 24.02.2018 25.02.2018 – 28.02.2018 05.03.2018 05.03.2018 – 16.03.2018
55,56,57 14.05.2018 – 24.05.2018 25.05.2018 – 29.05.2018 04.06.2018 04.06.2018 – 14.06.2018

Після абзацу другого п.п. 3.7. порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями таблицю викласти в наступній редакції:
№ періоду, за який виплачуєть-
ся дохід (відсоткового періоду)

дата початку періоду, за 
який виплачується дохід

дата закінчення періоду, за 
який виплачується дохід

дата початку виплати 
відсоткового доходу

дата закінчення виплати 
відсоткового доходу

1 25 грудня 2013 р. 20 січня 2014 р. 21 січня 2014 р. 24 січня 2014 р
2 21 січня 2014 р. 23 лютого 2014 р. 24 лютого 2014 р. 27 лютого 2014 р.
3 24 лютого 2014 р. 24 березня 2014 р. 25 березня 2014 р. 28 березня 2014 р.
4 25 березня 2014 р. 21 квітня 2014 р. 22 квітня 2014 р. 25 квітня 2014 р.
5 22 квітня 2014 р. 25 травня 2014 р. 26 травня 2014 р. 29 травня 2014 р.
6 26 травня 2014 р. 22 червня 2014 р. 23 червня 2014 р. 26 червня 2014 р.
7 23 червня 2014 р. 21 липня 2014 р. 22 липня 2014 р. 25 липня 2014 р.
8 22 липня 2014 р. 18 серпня 2014 р. 19 серпня 2014 р. 22 серпня 2014 р.
9 19 серпня 2014 р. 21 вересня 2014 р. 22 вересня 2014 р. 25 вересня 2014 р.
10 22 вересня 2014 р. 26 жовтня 2014 р. 27 жовтня 2014 р. 30 жовтня 2014 р.
11 27 жовтня 2014 р. 23 листопада 2014р 24 листопада 2014р 27 листопада 2014р
12 24 листопада 2014р 21 грудня 2014 р. 22 грудня 2014 р. 25 грудня 2014 р.
13 22 грудня 2014 р. 25 січня 2015 р. 26 січня 2015 р. 29 січня 2015 р.
14 26 січня 2015 р. 22 лютого 2015 р. 23 лютого 2015 р. 26 лютого 2015 р.
15 23 лютого 2015 р. 22 березня 2015 р. 23 березня 2015 р. 26 березня 2015 р.
16 23 березня 2015 р. 20 квітня 2015 р. 21 квітня 2015 р. 24 квітня 2015 р.
17 21 квітня 2015 р. 24 травня 2015 р. 25 травня 2015 р. 28 травня 2015 р.
18 25 травня 2015 р. 21 червня 2015 р. 22 червня 2015 р. 25 червня 2015 р.
19 22 червня 2015 р. 20 липня 2015 р. 21 липня 2015 р. 24 липня 2015 р.
20 21 липня 2015 р. 24 серпня 2015 р. 25 серпня 2015 р. 28 серпня 2015 р.
21 25 серпня 2015 р. 21 вересня 2015 р. 22 вересня 2015 р. 25 вересня 2015 р.
22 22 вересня 2015 р. 19 жовтня 2015 р. 20 жовтня 2015 р. 23 жовтня 2015 р.
23 20 жовтня 2015 р. 22 листопада 2015р 23 листопада 2015р 26 листопада 2015р
24 23 листопада 2015р 21 грудня 2015 р. 22 грудня 2015 р. 25 грудня 2015 р.
25 22 грудня 2015 р. 24 січня 2016 р. 25 січня 2016 р. 28 січня 2016 р.
26 25 січня 2016 р. 21 лютого 2016 р. 22 лютого 2016 р. 25 лютого 2016 р.
27 22 лютого 2016 р. 21 березня 2016 р. 22 березня 2016 р. 25 березня 2016 р.
28 22 березня 2016 р. 24 квітня 2016 р. 25 квітня 2016 р. 28 квітня 2016 р.
29 25 квітня 2016 р. 22 травня 2016 р. 23 травня 2016 р. 26 травня 2016 р.
30 23 травня 2016 р. 20 червня 2016 р. 21 червня 2016 р. 24 червня 2016 р.
31 21 червня 2016 р. 24 липня 2016 р. 25 липня 2016 р. 28 липня 2016 р.
32 25 липня 2016 р. 15 серпня 2016 р. 16 серпня 2016 р. 19 серпня 2016 р.
33 16 серпня 2016 р. 19 вересня 2016 р. 20 вересня 2016 р. 23 вересня 2016 р.
34 20 вересня 2016 р. 24 жовтня 2016 р. 25 жовтня 2016 р. 28 жовтня 2016 р.
35 25 жовтня 2016 р. 21 листопада 2016р 22 листопада 2016р 25 листопада 2016р
36 22 листопада 2016р 19 грудня 2016 р. 20 грудня 2016 р. 23 грудня 2016 р.
37 20 грудня 2016 р. 22 січня 2017 р. 23 січня 2017 р. 26 січня 2017 р.
38 23 січня 2017 р. 20 лютого 2017 р. 21 лютого 2017 р. 24 лютого 2017 р.
39 21 лютого 2017 р. 20 березня 2017 р. 21 березня 2017 р. 24 березня 2017 р.
40 21 березня 2017 р. 24 квітня 2017 р. 25 квітня 2017 р. 28 квітня 2017 р.
41 25 квітня 2017 р. 21 травня 2017 р. 22 травня 2017 р. 25 травня 2017 р.
42 22 травня 2017 р. 19 червня 2017 р. 20 червня 2017 р. 23 червня 2017 р.
43 20 червня 2017 р. 24 липня 2017 р. 25 липня 2017 р. 28 липня 2017 р.
44 25 липня 2017 р. 14 серпня 2017 р. 15 серпня 2017 р. 18 серпня 2017 р.
45 15 серпня 2017 р. 24 вересня 2017 р. 25 вересня 2017 р. 28 вересня 2017 р.
46 25 вересня 2017р. 23 жовтня 2017р. 24 жовтня 2017р. 27 жовтня 2017р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 10 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

68

47 24 жовтня 2017р. 20 листопада 2017р 21 листопада 2017р 24 листопада 2017р
48 21 листопада 2017р 24 грудня 2017р. 25 грудня 2017р. 28 грудня 2017р.
49 25 грудня 2017р. 21 січня 2018р. 22 січня 2018р. 25 січня 2018р.
50 22 січня 2018р. 19 лютого 2018р. 20 лютого 2018р. 23 лютого 2018р.
51 20 лютого 2018р. 19 березня 2018р. 20 березня 2018р. 23 березня 2018р.
52 20 березня 2018р. 23 квітня 2018р. 24 квітня 2018р. 27 квітня 2018р.
53 24 квітня 2018р. 21 травня 2018р. 22 травня 2018р. 25 травня 2018р.
54 22 травня 2018р. 18 червня 2018р. 19 червня 2018р. 22 червня 2018р.
55 19 червня 2018р. 23 липня 2018р. 24 липня 2018р. 27 липня 2018р.
56 24 липня 2018р. 19 серпня 2018р. 20 серпня 2018р. 23 серпня 2018р.
57 20 серпня 2018р. 24 вересня 2018р. 25 вересня 2018р. 24 жовтня 2018р.

Після абзацу третього п.п. 3.7. порядок виплати відсоткового доходу 
за облігаціями таблицю викласти в наступній редакції:
відсоткові періоди, на які 
встановлюється ставка 
доходу

період, в який  товариство приймає та 
оприлюднює інформацію про ставку 
доходу на відповідний відсотковий 

період
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15

повідомляється в рішенні про розміщення 
облігацій

16,17,18 16.02.2015 – 26.02.2015
19,20,21 15.05.2015 – 25.05.2015
22,23,24 17.08.2015 – 27.08.2015
25,26,27 16.11.2015 – 26.11.2015
28,29,30 15.02.2016 – 25.02.2016
31,32,33 16.05.2016 – 26.05.2016

34,35,36 15.08.2016 – 25.08.2016
37,38,39 14.11.2016 – 24.11.2016
40,41,42 15.02.2017 – 25.02.2017
43,44,45 15.05.2017 – 25.05.2017
46,47,48 14.08.2017 – 24.08.2017
49,50,51 15.11.2017 – 25.11.2017
52,53,54 14.02.2018 – 24.02.2018
55,56,57 14.05.2018 – 24.05.2018

абзац перший та другий пункту 3.8. порядок погашення облігацій 
викласти в наступній редакції:

«Дата початку погашення облігацій – 25 вересня 2018 р.;
Дата закінчення погашення облігацій – 24 жовтня 2018 р.».
директор  полянська І.о.

На вимогу ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства», компанія 
телнор КоммерШІал лІмІтед (реєстраційний номер 
145410, Республіка Кіпр) повідомляє про намір придбати пакет акцій ПРИ-

ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС», який з ура-
хуванням належних їй та афілійованим особам акцій становитиме значний 
пакет:

Емітент (ЄДРПОУ), вид, тип та/або клас акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 

ТЕЛНОР КОМ-
МЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Кількість акцій, що належать афі-
лійованим особам компанії ТЕЛ-

НОР КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Кількість акцій, які ТЕЛ-
НОР КОММЕРШІАЛ 
ЛІМІТЕД має намір 

придбати

Кількість акцій на компанії 
ТЕЛНОР КОММЕРШІАЛ ЛІМІ-
ТЕД та афілійованих особах 

за наслідками придбання

шт. % простих 
акцій

Найменуван-
ня або П.І.Б. шт. % простих 

акцій шт. % простих 
акцій шт. % простих акцій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНІПРО-
МЕТАЛСЕРВІС” (01881051), акції іменні прості

0 0 0 0 0 3 050 972 98.9997 3 050 972 98.9997

приватне аКцІонерне товариСтво «виШнІвСьКе СпецІалІ-
Зоване ремонтно-БУдІвельне УправлІння» (код ЄДРПОУ: 
19405366, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський 
район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34) (надалі – Товариство) повідомляє 
про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 12 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 08132, Київська 
область, Києво-Святошинський район, місто вишневе, вул. ломоносо-
ва, будинок 34, офіс 1.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у річних 
загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення загальних 
зборів з 10:00 до 10:50 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 06 квітня 2017р. 

проеКт порядКУ денноГо 
річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-
лосування на загальних зборах Товариства.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Голови правління.

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

7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результата-

ми фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та вну-

трішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням ді-
яльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні то-
вариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх 

положень Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання 
Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Про обрання Ревізора Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового до-

говору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру 
його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
вору (контракту) з Ревізором.

15. Затвердження рішення про вчинення значних правочинів, укладення 
яких виходить за межі компетенції Наглядової ради Товариства.

16. Про переоформлення права власності на земельну ділянку площею 
1,4057 Га по вул. Ломоносова 34, в м. Вишневе, Київської області.

17. Про зміну цільового призначення земельної ділянки площею 1,4057 Га 
по вул. Ломоносова 34, в м. Вишневе, Київської області.

Для участі у загальних зборах необхідно надати:
 для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
 для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, за-
свідчених належним чином.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://19405366.infosite.com.ua/ 

До дати проведення річних загальних зборів акціонери (учасники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ло-
моносова, буд. 34, офіс 1, по вівторкам і четвергам з 10:00 до 16:00 (пере-
рва з 13:00 до 14:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці 
їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова правління Козирев Микола 
Юрійович. 

Довідки за телефоном: (067) 575-61-20 – Козирев Микола Юрійович
Основні показники фінансово-господарської дiяльностi підприємства (тис. грн.)*

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 46,1 232,7

приватне аКцІонерне товариСтво 
«виШнІвСьКе СпецІалІЗоване ремонтно-БУдІвельне УправлІння» 
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Шановний акціонер!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Завод 

«СтроммаШина» повідомляє, що загальні збори акціонерів 
відбудуться 21 квітня 2017 року об 11.00 год. за адресою: м. Хмель-
ницький, проспект миру, 42 в приміщенні актового залу заводу. 
реєстрація акціонерів з 10.00 до 11.00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах акціонерів ПАТ – «17» квітня 2017 року.
порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів АТ.
4. Затвердження звіту Генерального директора про результати 

фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році та затвер-
дження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

5. Затвердження звіту Наглядової Ради про роботу за 2016 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження нормативів розподілу прибутку ( визначення порядку 

покриття збитків) за підсумками роботи за 2016 рік та встановлення по-
рядку виплати дивідендів на 2017рік.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом року.

10.Про зміну складу ревізійної комісії ПАТ «Завод «Строммашина».
11.Про зміну організаційно-правової форми товариства з публічного 

акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
12. Списання та/або реалізацію неліквідного обладнання, транспорт-

них засобів та інших товарно-матеріальних цінностей, які не використову-
ються у виробництві та господарській діяльності Товариства.

основні показники ефективності фінансово-господарської 
діяльності підприємства (тис. грн.)*
(тиС. Грн.)*

найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів
Основні засоби 10348 10941
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 4514 4209
Сумарна дебіторська заборгованість 2188 2328
Грошові кошти та їх еквіваленти 492 663
Власний капітал 4222 4222
Статутний капітал 15740 15740
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 2341 2008
Чистий прибуток (збиток) -275 -241
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) 39 39

Для реєстрації слід мати паспорт або доручення на право участі у збо-
рах (для представників акціонерів).

Довідки за телефоном: 8 (0382) 63-86-53
Акціонери та їхні представники можуть ознайомитись з документами, 

що стосуються підготовки загальних зборів та порядку денного за адре-
сою: Україна, 29019, м. Хмельницький, проспект Миру, 42.

З повагою, 
Генеральний директор ___________________ Кірнос в.а.

ШановнІ аКцІонери!
пат «БУдІвельно-монтаЖне УправлІння №8» 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться «21» квітня 2017 року о 14.00 годині в адміністративній будівлі ПАТ 
«БМУ №8» за адресою м. нова Каховка, вул. піонерська (Затишна), 19.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися в день 
проведення зборів з 13.00 до 13.50 годин за місцем проведення Загальних 
зборів акціонерів.

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

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2016 р.
3. Звіт Голови наглядової ради за 2016 р.
4. Звіт ревізійної комісії за 2016 р.
5. Звіт Головного бухгалтера. Затвердження річного звіту та балансу 

товариства за 2016 р.
6. Розподіл прибутків та збитків товариства.
7. Прийняття рішення про попередне надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів. 
8. Прийняття рішення про подовження строку, наданого для проведен-

ня процедури зміни типу та назви товариства у зв’язку з імовірними суттє-
вими змінами у законодавстві.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 р.

Найменування показників
 Період

Попередній 
2015 р.

Звітний 
2016 р.

Усього активів 1142 854
Основні засоби 385 356
Довгострокові фінансові інвестиції ---- ----
Запаси 4 180
Сумарна дебиторська заборгованність 164 46
Грошові кошти та їхні еквіваленти 584 272
Нерозподілений прибуток  96  123
Власний капітал 386 515
Статутний капітал  178  178
Довгострокові зобов’язання ---- ----
Поточні зобов’язання 733 339
Чистий прибуток(збиток) 96 123
Середньорічна кількість акцій(шт.) 710 000 710 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ---- -----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

---- -----

Чисельність працівників на кінець періоду 19 20

Для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі:
акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіре-

ність на участь у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством України.

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку 
денного Загальних Зборів акціонерів не пізніше, як за 20 днів до їх скли-
кання шляхом надіслання їх в письмовій формі на адресу Товариства.

До дня проведення Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайоми-
тись з документами і матеріалами необхідними для прийняття рішень з 
питань порядка денного і проектами рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до порядку денного за адресою Товариства, а також на веб-сайті 
товариства http://01352818.smida.gov.ua.

Шановні акціонери.
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Те-

ребовлягаз» (надалі - Товариство), місцезнаходження: якого 48100, Терно-
пільська обл., м. Теребовля, вул. Князя Василька, 73В, повідомляє, що по-
рядок денний річних загальних зборів акціонерів призначених на 10 квітня 
2017 року о 10 год 00 хв. за адресою: тернопільська обл., м. теребовля, 

вул. Князя василька ,73в, кабінет №6 (зал засідань), доповнено питан-
ням №18 наступного змісту: «Обрання Голови Наглядової ради з числа 
обраних членів Наглядової ради». Повідомлення про проведення річних 
загальних зборів акціонерів опубліковане 03.03.2017 в газеті «Відомості 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку » № 43.

Голова правління товариства  в.в. Запорожець

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧанню та ГаЗифІКацІї 
«тереБовляГаЗ» 

Основні засоби 7,3 217,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 14,1
Сумарна дебіторська заборгованість 36,5 1,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,3 0,1
Нерозподілений прибуток -768,7 -713,5
Власний капітал -621,7 -566,5
Статутний капітал 117,6 117,6
Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 667,8 799,2
Чистий прибуток (збиток) -55,2 -139,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 470408 470408
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 1
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пат «СтароКоСтянтинІвСьКий 
СпецІалІЗований Кар’єр»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05471885, місцезнаходження: 
Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, с.Красносілка) повідо-
мляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
12 квітня 2017 року о 10:10 за адресою: Хмельницька обл., Старокос-
тянтинівський район, с. Красносілка, вул. Кар’єрна, 26, адміністративно-
побутовий корпус, кімната №14.

проект порядку денного:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правлін-

ня за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016  рік.

5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради Товариства за 2016 рік.

6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 
2016 рік.

7. Розгляд аудиторського висновку незалежного аудитора за підсумка-
ми перевірки за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

8. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 
2016 рік.

9. Розподіл прибутку товариства за 2016 рік.
10. Зміна типу та найменування товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій 

редакції. 
12. Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товари-

ства в новій редакції. Проведення державної реєстрації Статуту Товари-
ства.

13. Затвердження Положень про: загальні збори Товариства, виконав-
чий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Това-
риства в новій редакції.

14. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.

15. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Старокостянтинівський спе-
ціалізований кар’єр».

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр», 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядо-
вої ради.

17. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
товариства.

18. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Старокостянтинівський спе-
ціалізований кар’єр».

19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами 
Ревізійної комісії ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр», 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється, на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної 
комісії.

20. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів, буде складено станом на 24 годину 6 квітня 2017 року.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 12 квітня 2017 р. з 09:00 
до 10.00, за місцем проведення зборів. Для реєстрації необхідно мати: ак-
ціонерам - документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – до-
кумент, що посвідчує особу і доручення на право участі у зборах, оформле-
не згідно чинного законодавства. 

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери товариства можуть ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 
16.00 год. за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район,  
с. Красносілка, вул. Кар’єрна, 26, адміністративно-побутовий корпус, кімна-
та №21.

Телефон для довідок: (03854) 3-24-76. 
Веб–сайт на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-

ного з питань, включених до проекту порядку денного – www.ukrgranit.org
Особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами – юрисконсульт Пастух Віталій Леонідович.
основні показники фінансово-господарської діяльності пат  «Старо-

костянтинівський спеціалізований кар’єр» (тис.грн.)

найменування показника період 
Звітний попередній

Усього активів 39314 35809
Основні засоби 22473 22241
Довгострокові фінансові інвестиції ---- ----
Запаси 13589 12714
Сумарна дебіторська заборгованість 8949 5162
Грошові кошти та їх еквіваленти 7404 6157
Нерозподілений прибуток 5723 3372
Власний капітал 25397 19674
Статутний капітал 5529 5529
Довгострокові зобов'язання ---- ----
Поточні зобов'язання 13917 16135
Чистий прибуток (збиток) 5723 3611
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22115720 22115720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

----- -----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

----- -----

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

129 144

наглядова рада пат «СтароКоСтянтинІвСьКий СпецІалІЗова-
ний Кар’єр»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ»
2. Код за ЄДРПОУ: 14307392
3. Місцезнаходження: 14030, м. Чернiгiв, Захисникiв України, 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622)36165 (04622)34344
5. Електронна поштова адреса: mail@chezara.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.chezara.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

II. текст повідомлення
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» (Протокол Наглядової ради 

№  59 вiд 09.03.2017) вирiшено припинити повноваження члена Дирекцiї Марчу-
ка Всеволода Ростиславовича 09.03.2017 (останнiй день повноважень члена 
Дирекцiї). Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Часткою у статутному 
капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Термiн перебування на посадi 4 роки 8 мiсяцiв. Замiсть особи, 
повноваження якої припинено, на посаду нiкого не призначено. 

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор пат «ЧеЗара»  а.о. Свириденко
                                                      М.П.  09.03.2017

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«ЧернIГIвСьКий Завод радIоприладIв»

Шановні акціонери.
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Бу-

чачгаз» (надалі - Товариство), місцезнаходження: якого 48400, Тернопіль-
ська обл., м. Бучач, вул. Заводська, 9, повідомляє, що порядок денний річ-
них загальних зборів акціонерів призначених на 11 квітня 2017 року об  
11 год 00 хв. за адресою: тернопільська обл., м. Бучач, вул. Заводська, 9, 

кабінет №27, доповнено питанням №18 наступного змісту: «Про обрання 
голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової 
ради.». Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
опубліковане 06.03.2017 в газеті «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» №44.

Голова правління товариства  навроцький м.м.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧанню та ГаЗифІКацІї 
«БУЧаЧГаЗ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТОПРОМ», код 
за ЄДРПОУ 30587996, місцезнаходження: 65058, м. Одеса, пр-т Шев-
ченка, 6/2 (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 року об 
11.00 за адресою: м.  одеса, пр-т Шевченка, 6/2, кімната № 1. Реє-
страція акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 10.30 
до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. 

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рі-

шення про припинення їх повноважень. 
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році та його затвердження.
3. Звіт та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Товари-

ства за 2016 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та 

його затвердження.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Ревізора, звіту виконавчого органу Товариства. 
6. Затвердження річного звіту Товариства. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених чинним законодавством.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради та Ревізора Товариства. 
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Об-
рання Ревізора Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах - станом на 24 годину 10.04.2017 р. Адреса власного 
веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.ukrnaftprom.pjsc.od.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з мате-

ріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до за-
гальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, пр-т Шевчен-
ка, 6/2, кімната № 1. Відповідальний за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами — директор Бойчук В.В. Довідки за телефоном 
(048) 776-25-22 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
найменування

показника
період

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

6196,4
1936,6

-
1730,4
2063,3
13,7

-1188,6
1637,8
1230,0
2568,0
1991,1
569,7
1000

-

-

6

5604,8
2081,6

-
1711,0
1338,4
34,4

-1758,3
1067,6
1230,0
2568,0
1969,2
-226,5
1000

-

-

6
Затверджено наглядовою радою товариства

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКрнафтопром»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «одеСьКе 
вироБниЧе оБ’єднання «ХолодмаШ», код за 
ЄДРПОУ 00217863, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Головків-
ська, 57/1 (далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2017 року о 10.00 за міс-
цем: м. одеса, вул. Жуковського, 38, приміщення тов «палац Культури 
ім. лесі Українки», 2-й поверх, велика зала № 1. Реєстрація акціонерів 
для участі у загальних зборах проводиться з 9.00 до 9.50 у день та за міс-
цем проведення загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень. 
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - гос-

подарської діяльності Товариства у 2016 році та його затвердження.
3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу То-

вариства за 2016 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та його 

затвердження.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. 
6. Затвердження річного звіту Товариства. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених чинним законодавством.
8. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства. Обрання ліквідаційної 

комісії Товариства. Затвердження порядку ліквідації Товариства та порядку 
розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення ви-
мог кредиторів.

9. Схвалення дій Генерального директора та Наглядової ради Товари-
ства.

10. Надання згоди на укладення Товариством договорів.
11. Ліквідація основних фондів Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради та Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контр-

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

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-

ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://holodmash.od.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери То-
вариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення 
про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за 
адресою: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1, приймальня (кімната 
№ 1). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  — генеральний директор Свєшнікова Тетяна Іванівна. Довідки за те-
лефоном (048) 730-49-10 

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

найменування показника
період

Звітний 
2016

попередній 
2015

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

17371
9154

-
1207
537
1931

-
-23321
6605
33328

-3733
26420240

-

-
5

21489
9541

-
5497
863

1934
-

-21069
6605

31390

-6075
26420240

-

-
6

Затверджено наглядовою радою товариства
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Шановний акціонере !
приватне ХмельницьКе оБлаСне аКцІонер-

не товариСтво по тУриЗмУ та еКСКУрСІяХ 
«ХмельницьКтУриСт», код ЄДРПОУ 02651606, місцезнахо-
дження: Україна, 29013, м. Хмельницький, вул. Прибузька буд. 6, повідо-
мляє про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться 11 квітня 
2017 року за адресою: м. Хмельницький, вул. прибузька, буд. 6, 
2-й  поверх, кабінет Голови правління.

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

Проект порядку денного:
1.Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПрАТ «ХМЕЛЬ-

НИЦЬКТУРИСТ» 
2. Про порядок проведення річних загальних зборів ПрАТ «ХМЕЛЬ-

НИЦЬКТУРИСТ».
3. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів 

ПрАТ  «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ». 
4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ».
5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» за 

фінансовими результатами 2016 року, затвердження строку, порядку ви-
плати дивідендів та покриття збитків.

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

сового плану «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» на 2017 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради 

ПрАТ  «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ». 
1. Про обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ».
2. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової Ради ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ», ви-
значення розміру їх винагороди.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину 05 квітня 2017 року, за три робочі 
дні до дня проведення зборів.

Для участі у Загальних зборах представникам акціонера при собі необхід-
но мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодав-
ства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитися за адресою: Україна, м. Хмельницький, вул. 
Прибузька, буд. 6, 2-й поверх, кабінет Голови Правління Товариства в ро-
бочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 16.00, до дати проведення 
річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів 
ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці 
проведення Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайом-
лення акціонерів з документами є Андрієвська Лілія В’ячеславівна, 
секретар-референт ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ», тел. (0382) 70-24-78.

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го kmtourist.in.ua.

Телефон для довідок тел. (0382) 70-24-78.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 рік (тис. грн.):

найменування показника період 
звітний попередній

Усього активів 3583 3721
Основні засоби 3305 2192
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10 18
Сумарна дебіторська заборгованість 160 175
Грошові кошти та їх еквіваленти 108 1336
Нерозподілений прибуток 39 35
Власний капітал 2894 2881
Статутний капітал 2718 2718
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 689 840
Чистий прибуток (збиток) 39 35
Середньорічна кількість акцій (шт.) 271801 271801
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

13 11

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«аКцІонерний КомерцІйний БанК 

«КонКорд» 
(код за єдрпоУ: 34514392)

повІдомлення про проведення рІЧниХ ЗаГальниХ ЗБорІв 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙ-

НИЙ БАНК «КОНКОРД» (далі по тексту — банк), місцезнаходження: 49000, 
м. Дніпро, площа Троїцька, 2 відповідно до рішення наглядової ради банку 
(протокол від 01.03.2017) повідомляє про скликання річних загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 14.04.2017 року о 16.00 годині за місцезна-
ходженням банку: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304. Реєстра-
ція учасників загальних зборів відбудеться 14.04.2017 року з 15.30 до 
15.55 години за місцем проведення загальних зборів.

проект порядку денного (переліку питань, що виносяться на 
голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт наглядової ради про діяльність банку, прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
3. Звіт правління про результати діяльності банку, прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
4. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2017 рік.
5. Затвердження висновку аудиторської фірми.
6. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2016 рік та за-

ходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
7. Розподіл прибутку банку отриманого у 2016 році.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру 

річних дивідендів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради.
10. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов 

цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами наглядової ради.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи до-
кумент, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах для представ-
ників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь 
14.04.2017 у річних загальних зборах наглядовою радою призначена дата 
складання реєстру власників іменних цінних паперів банку станом на 
10.04.2017.

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загаль-
них зборів заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день проведення 
загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріала-
ми загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена 
Миколаївна — корпоративний секретар банку. Телефон для довідок: 
(0562) 31-04-38, 31-13-14 

Адреса веб-сайту банку, на якому розміщена інформація із проектом рі-
шень з кожного питання, включеного до порядку денного: https://concord.ua

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 387 690 315 689
Основні засоби 42 034 34 590
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 3 359
Сумарна дебіторська заборгованість* 20 884 26 069
Грошові кошти та їх еквіваленти 41 079 52 581
Нерозподілений прибуток 2 158 1 356
Власний капітал 167 019 164 861
Статутний капітал 155 000 155 000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання** 5 429 3 387
Чистий прибуток (збиток) 2 158 1 356
Середньорічна кількість акцій (шт.) 155 000 14 3014
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) 218 197

*у цьому рядку сума дорівнює сумі: дебіторської заборгованості щодо 
поточного податку та прибуток, інших фінансових активів та інших активів 
банку згідно статей балансу Банку;

**у цьому рядку сума дорівнює сумі: зобов’язань щодо поточного по-
датку на прибуток , інших фінансових зобов’язань та інших зобов’язань 
банку згідно статей балансу Банку.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"АЛЬФА-БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 23494714
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (044) 490-4647, +38 (044) 

499-1029 +38 (044) 490-4601
5. Електронна поштова адреса ssbo@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки вмережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://alfabank.ua/investor-relations

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

II. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узго-

дити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№  808 вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: отримання мiжбанкiвського кредиту у сумi  

500 000 тис.грн., строк розмiщення кредиту - 14 днiв, вiдсоткова ставка 
- 14%.

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-
СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпа-
ка, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який 
володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 500 000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк -1,18027%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узго-
дити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№  808 вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: отримання мiжбанкiвського кредиту у сумi  

100 000 тис.грн., строк розмiщення кредиту - 14 днiв, вiдсоткова став-
ка  - 14%.

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-
СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 100 000 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк -0,23605%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: отримання мiжбанкiвського кредиту у сумi 100 000 

тис.грн., строк розмiщення кредиту - 14 днiв, вiдсоткова ставка - 14%.
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 100 000 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк -0,23605%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узго-
дити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол  
№ 808 вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: отримання мiжбанкiвського кредиту у сумi  

600 000 тис.грн., строк розмiщення кредиту - 11 днiв, вiдсоткова ставка - 
14%.

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-
СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпа-
ка, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який 
володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 600 000 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк -1,41633%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узго-
дити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№  808 вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: отримання мiжбанкiвського кредиту у сумi 300 000 

тис.грн., строк розмiщення кредиту - 3 днiв, вiдсоткова ставка - 14%.
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 300 000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк -0,70816%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узго-
дити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№  808 вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 9 370 тис.дол.

США (еквiвалент 250 107 тис.грн.)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 250 107 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,59039%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узго-
дити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№  808 вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 16 900 тис.дол.

США (еквiвалент 451 101 тис.грн.)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 451 101 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 1,06484%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узго-
дити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№  808 вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 11 330 тис.дол.

США (еквiвалент 308 770 тис.грн.)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УК-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 308 770 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,72887%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узго-
дити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№  808 вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “альфа-БанК”
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Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 14 803 тис.дол.
США (еквiвалент 399 990 тис.грн.)

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УК-
РСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ков-
пака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який 
володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 399 990 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,9442%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 520 тис.дол.

США (еквiвалент 14 186 тис.грн.)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УК-

РСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпа-
ка, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який 
володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 14 186 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,03349%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 11 398 тис.дол.

США (еквiвалент 312 797 тис.грн.)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпа-
ка, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який 
володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 312 797 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,73837%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 11 398 тис.дол.

США (еквiвалент 310 189 тис.грн.)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 310 189 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,73222%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 9 090 тис.дол.

США (еквiвалент 249 901 тис.грн.)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 249 901 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,5899%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 16 370 тис.дол.

США (еквiвалент 450 042 тис.грн.)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 450 042 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 1,06234%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 3 650 тис.дол.

США (еквiвалент 99 764 тис.грн.)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 99 764 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,2355%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 18 500 тис.дол.

США (еквiвалент 501 702 тис.грн.)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпа-
ка, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який 
володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 501 702 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 1,18429%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 16 600 тис.дол.

США (еквiвалент 450 175 тис.грн.)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 450 175 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 1,06266%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 9 200 тис.дол.

США (еквiвалент 249 495 тис.грн.)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 249 495 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,58894%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з продажу 11 512 тис.дол.

США (еквiвалент 310 661 тис.грн.)
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Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-
СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 310 661 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,02717%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 500 тис.дол.США 

(еквiвалент 13 135 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 13 135 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,03101%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 9 370 тис.дол.

США (еквiвалент 251 451 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 251 451 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,59356%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 16 900 тис.дол.

США (еквiвалент 453 523 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 453 523 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 1,07056%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 11 329 тис.дол.

США (еквiвалент 297 800 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УК-

РСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпа-
ка, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який 
володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 297 800 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,70297%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 14 803 тис.дол.

США (еквiвалент 402 139 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 402 139 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,94927%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 11 397 тис.дол.

США (еквiвалент 310 598 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 310 598 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,73318%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 1 000 тис.дол.

США (еквiвалент 27 720 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 27 720 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,06543%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 300 тис.дол.США 

(еквiвалент 8 294 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ «УКР-

СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства: 8 294 тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,01958%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 11 397 тис.дол.

США (еквiвалент 312 770 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 312 770 тис.грн.  
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,73831%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 9 090 тис.дол.

США (еквiвалент 251 051 тис.грн)
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Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  
ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.
Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який 
володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-
БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 251 051 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,59262%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 16 370 тис.дол.

США (еквiвалент 452 113 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : 

ПАТ  «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м. Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 452 113 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 1,06723%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 3 650 тис.дол.

США (еквiвалент 100 299 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : 

ПАТ  «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м. Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 100 299 тис.грн. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.
грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,23676%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 500 тис.дол.США 

(еквiвалент 13 610 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : 

ПАТ  «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м. Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 13 610 тис.грн. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.
грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,03213%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 11 510 тис.дол.

США (еквiвалент 313 229 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : 

ПАТ  «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м. Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 313 229 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,73939%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 18 500 тис.дол.

США (еквiвалент 503 049 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : 

ПАТ  «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м. Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 503 049 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 1,18747%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 16 600 тис.дол.

США (еквiвалент 452 593 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : 

ПАТ  «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м. Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 452 593 тис.грн. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.
грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 1,06836%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: валютообмiнна операцiя з купiвлi 9 200 тис.дол.

США (еквiвалент 250 835 тис.грн)
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : 

ПАТ  «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м. Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 250 835 тис.грн. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.
грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,59211%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 1000 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : 

ПАТ  «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м. Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,00236%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 27187 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : 

ПАТ  «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження:  
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м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 27187 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,06418%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 23700 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження:  
м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 23700 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,05595%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 27252 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 27252 тис.грн. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 42363131 тис.
грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,06433%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 30000 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 30000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,07082%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 43907 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 43907 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,10364%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 24000 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 24000 тис.грн.  
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,05666%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 3500 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 3500 тис.грн.  
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,00826%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 15000 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 15000 тис.грн.  
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,03541%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 2500 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2500 тис.грн.  
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,0059%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 17000 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 17000 тис.грн.  
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
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звiтностi за 2015 рiк - 0,04013%.
Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-

ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 1000 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження:  
м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до 
ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному 
капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1000 тис.грн.  
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,00236%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 20000 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 20000 тис.грн.  
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,04721%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:

Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 30000 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 30000 тис.грн.  
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,07082%.

Наглядовою Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення узгоди-
ти вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 808 
вiд 03.03.2017):

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: купiвля готiвкових коштiв 1000 тис.грн. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1000 тис.грн.  
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 
42363131 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк - 0,00236%.

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 Михайльо В.В.
Голова Правлiння
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.03.2017
(дата)

Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Сортнасінняовоч» (місцезнахо-

дження: Україна, м. Ужгород, вул.Можайського, 22/а, код за ЄДРПОУ: 
00490719), надалі – Товариство, повідомляє, що чергові загальні збори 
акціонерів відбудуться 11 квітня 2017 року о 12-00 год. (к.ч.) за адре-
сою: м.Ужгород, вул.можайського, 22/а, Закарпатська область. Реє-
страція акціонерів або їхніх представників відбудеться з 11-ої до 12-ої 
год. за місцем проведення зборів.

порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів та затверджен-

ня регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2.Заслуховування звіту директора про результати фінансово-

господарської діяльності ПрАТ за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками звіту директора.

3.Заслуховування звіту наглядової ради про роботу за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками звіту НР.

4.Заслуховування звіту ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками звіту Ревізора.

5.Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2016 
рік. 

6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товари-
ства за підсумками роботи за 2016 рік.

7.Припинення повноважень директора товариства.
8.Обрання директора, затвердження умов цивільно-правового дого-

вору з ним.
9.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товари-

ства.
10.Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів з ними.
11.Припинення повноважень ревізора товариства.
12.Обрання ревізора, затвердження умов цивільно-правового догово-

ру з ним.
Для участі у зборах необхідно мати документ який посвідчує особу; 

представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинним за-
конодавством. Дата складання зведеного облікового реєстру акціонерів 

станом на 24 годину за три робочих дня до дня проведення загальних 
зборів, тобто на 05 квітня 2017 року.

З документами, що стосуються питань порядку денного зборів, акціо-
нери (їх уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть 
ознайомитись у Директора Товариства за місцезнаходженням Товари-
ства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень з питань проекту порядку денного: http://00490719.smida.gov.ua/

основні показники 
фінансово-господарської діяльності прат 

за 2016 рік

найменування показника період
2015 2016

Усього активів 683 726
Основні засоби 479 435
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 193 278
Сумарна дебіторська заборгованість 10 12
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток -40 -45
Власний капітал 671 666
Статутний капітал 711 711
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 12 60
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2845200 2845200
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Згальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій пртягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 4

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СортнаСІнняовоЧ» 
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повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «маКІївСьКий 

Завод «лаЗер»!
(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 14310684)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 51400, Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Карла Маркса, буд. 96, корпус 1, кв. 42

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 51400, 
дніпропетровська область, м. павлоград, вул. Карла маркса, буд. 96, 
корпус 1, кв. 42, кабінет Генерального директора.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 14.04.2017 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв. 
Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 45 хв.
Для реєстрації учасникам річних загальних зборів треба мати: акціоне-

рам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у 
річних загальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законо-
давства. 

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів, щодня з 
9-00 до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 51400, Дніпропетровська область, 
м.  Павлоград, вул. Карла Маркса, буд. 96, корпус 1, кв. 42, кабінет Ге-
нерального директора, а в день проведення річних загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Генеральний директор Козлов 
Олександр Володимирович. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів, складається станом на 
24:00 годину 10.04.2017 р. у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на http://lazer.dn.ua. 

перелІК питань, 
вКлюЧениХ до проеКтУ порядКУ денноГо:

1. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів, затвер-
дження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства. 
4. Звіт Ревізора про виконану роботу протягом 2016 року, 

затвердження висновків Ревізора з приводу річного звіту та балансу 
Товариства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2016 рік. 

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 
ради, Генерального директора та Ревізора.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 
Затвердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2016 
рік.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності прат «мЗ «лаЗер» 

(тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 78215 59342
Основні засоби 1620 5467
Довгострокові фінансові інвестиції 505 505
Запаси 42756 21595
Сумарна дебіторська заборгованість 28747 15905
їГрошові кошти та їх еквіваленти 2258 15796
Нерозподілений прибуток 54186 50589
Власний капітал 59006 55409
Статутний капітал 1847 1847
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 19209 3933
Чистий прибуток (збиток) 3597 4111
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7386560 7386560
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

19 83

наглядова рада прат «мЗ «лаЗер»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«меГа-реСУрС» (код ЄДРПОУ 30791770, місцезнаходження: 
84333, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудро-
го,  б. 29) (далі – Товариство), повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться «12» квітня 
2017  року о 14:00 за адресою: Україна, донецька обл., м. Крама-
торськ, вул.  ярослава мудрого, б. 29, в адміністративному корпусі 
(кімната №3).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватись з 13:30 до 13:55 в день 
проведення зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах 
акціонерів, буде складено на 24 годину «06» квітня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний):

1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування.
4. Затвердження річного звіту органів управління Товариства про 

результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Мега-ресурс» за 
2016 рік та про прийняття рішення за наслідками річного звіту.

5. Про розподіл прибутку та збитків Товариства.
6. Про зміни у складі органів управління Товариства.
7. Про схвалення усіх додаткових договорів до договорів забезпечен-

ня, укладених з АТ «Ощадбанк» в забезпечення виконання зобов’язань 
ТОВ «Краматорськтеплоенерго».

8. Про надання згоди на укладання договорів.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017  рік.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: 30791770.infosite.com.ua.

До дати проведення загальних зборів акціонерам (учасникам) нада-
ється можливість ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні тижня (з 8-00 по 
17-00) безпосередньо за місцезнаходженням Товариства: 84333, Украї-
на, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, б. 29, в ад-
міністративному корпусі (другий поверх, кімната №11), а в день прове-
дення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – менеджер по праву Петровський Євген Леонідович, телефон: 
(050) 4786992, (06264) 5-00-91.

Для реєстрації акціонерів необхідно мати: для фізичної особи – пас-
порт, для представника юридичної особи – паспорт та довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством.

основнi показники 
фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства 

(тис.грн)*

найменування показника
перiод

Звiтний 
2016р.

попередній 
2015р.

Усього активiв 33593 34502
Основнi засоби 14154 13703
Довгостроковi фiнансовi інвестиції – –
Запаси 26 45
Сумарна дебiторська 
заборгованість

9286 13251

Грошовi кошти та їх 
еквіваленти

3132 32

Нерозподiлений прибуток -6578 -7061
Власний капiтал 32767 32243
Статутний капiтал 28000 28000
Резервний капітал 93 52
Довгостроковi зобов'язання
Поточнi зобов'язання 658 2106
Чистий прибуток (збиток) 525 830
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 28000 28000
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених 
протягом перiоду (шт.)

–

Загальна суму коштiв, витрачених 
на викуп власних акцiй протягом 
перiоду

–

Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду 
(осiб)

10 11

директор прат «мега-ресурс»  Стоцький о.а.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«БерШадСьКе пІдприємСтво по 

племІннІй СправІ У тваринництвІ»
(код ЄДРПОУ 00692297, місцезнаходження: 24400, Вінницька 
область, м. Бершадь, вул. Шевченка 88, адреса веб-сайту, на 

якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених 
до проекту порядку денного http://bershplem.at.ua/

Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 
13  квітня .2017 року о 11.00 год. Місце проведення річних загальних 
зборів: вінницька обл., м. Бершадь, вул. Шевченка, 88 кабінет ди-
ректора товариства.Час початку і закінчення реєстрації акціонерів 
для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства: з  
10 год.00 хв. до 10 год. 55 хв. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у річних загальних зборах на 24 годину 
07.04.2017 року.

проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 

зборів.
3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність То-

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

4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та чле-

нів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та 

Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених дого-
ворів .

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери мо-
жуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних 
зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: Вінницька 
область, м. Бершадь, вул. Шевченка, 88, кабінет бухгалтерії, а в 
день зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна: – Гаври-
люк  О.В., тел. (04352) 24224

оСновнІ поКаЗниКи 
фІнанСово-ГоСподарСьКої дІяльноСтІ 

(тис.грн.)

найменУвання поКаЗниКа
перІод

звітний попере-
дній

Усього активів 1028,20 955,5
Основні засоби 227,5 256,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 618,5 562,4
Сумарна дебіторська заборгованість 154,6 126,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 27,6 9,7
Нерозподілений прибуток -451,6 -453,0
Власний капітал 930,7 929,3
Статутний капітал 924,9 924,9
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 97,5 26,2
Чистий прибуток (збиток) 1,4 1,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3699456 3699456
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

5 4

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні. директор прат « Бершадське племпідприємство» Гаври-
люк о.в.

до уваги акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КаУЧУК»

(далі – товариство) 
місцезнаходження: 87504, донецька обл., м. маріуполь, 

вул. вузівська, 1-а
код за єдрпоУ 13507918

повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться:
14 квітня 2017 року о 11:00 год. за адресою: 87504, донецька обл., 

м.  маріуполь, вул. вузівська, 1-а, каб. 305
Час початку реєстрації учасників Зборів: 14 квітня 2017 року о 09 год. 

30 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 14 квітня 2017 року о 

10 год. 45 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 87504 Донецька обл., м. Маріуполь, 

вул. Вузівська,1-А, каб. 305.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – станом на 24 год. 10.04.2017 р.
порядоК денний

1. Обрання голови, секретаря Зборів, лічильної комісії. Затвердження 
регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Визна-
чення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту директора.

3. Звіт та висновки ревізора за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік, затвердження 

розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом 
України «Про акціонерні товариства».

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора 
ПрАТ  «Каучук», Президента ПрАТ «Каучук».

7. Обрання директора ПрАТ «Каучук».
8. Обрання президента ПрАТ «Каучук».
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися то-

вариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери ма-
ють можливість з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00 за адресою: 87504 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Вузівська,1-А, кабінет 303. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – ди-
ректор Вайзер Ілля Миколайович. Довідки за телефоном (0629) 47-37-00.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті http://
emitent13507918.com.ua

Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший до-
кумент, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціоне-
ра  – Довіреність, та документ, що посвідчує особу.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)

найменування показника період 
звітний

період 
попередній

Усього активів 21851 12549
Основні засоби 4557 3552
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8661 5178
Сумарна дебіторська заборгованість 7099 3239
Грошові кошти та їх еквіваленти 1045 307
Нерозподілений прибуток 14900 7295
Власний капітал 18575 10970
Статутний капітал 45 45
Довгострокові зобов’язання - 398
Поточні зобов’язання 3276 1181
Чистий прибуток (збиток) 9105 1750
Середньорічна кількість акцій (шт.) 445 445
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

171 151

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Найменування посади Директор ______ 

(підпис)
І.М. Вайзер 

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2017

(дата)
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ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ 

аКБ «ІндУСтрІалБанК»
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво аКцІонерний КомерцІйний 

БанК «ІндУСтрІалБанК» (надалі – Банк), (місцезнаходження якого: 
69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Незалежної 

України, будинок 39 Д)
повідомляє учасників Банку про проведення річних загальних 

зборів учасників Банку, які відбудуться 21 квітня 2017 року о 12.00 
за адресою: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця 

Сталеварів, будинок 8 а, кімната 220, у приміщенні аКБ «ІндУСтрІ-
алБанК».

реєстрація учасників та їх представників для участі у річних 
загальних збо рах відбудеться в день та за місцем проведення зборів 

з 11.00 до 11.45 
Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати: документ, що 

посвідчує особу учасника (паспорт); для представника учасника – доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), доручення оформлене згідно з чинним 
законодавством; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує 
особу (паспорт), документ про призначення на посаду та нотаріальна копія 
статуту юридичної особи – учасника Банку.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 14 квітня 2017

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів учасни-

ків Банку. 
2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників Банку. 
3. Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників Банку. 
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних збо-

рів учасників Банку. 
5. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської 

діяльності Банку за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 

6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - госпо-
дарської діяльності Банку за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 

7. Розгляд висновку аудиторської фірми за результатами перевірки фі-
нансової звітності Банку за 2016 рік та затвердження заходів за результата-
ми розгляду висновку. 

8. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 
2016 рік. 

9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Банку 
за 2016 рік та прибутку минулих років. 

10.Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2017 рік. 
11.Про припинення повноважень (відкликання) членів Спостережної 

ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 
12.Про обрання членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 
13.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради Банку, вста-
новлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності (за-
охочувальних та компенсаційних виплат) та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів). 

14.Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2017 рік. 

основні показники фінансово-господарської діяльності аКБ  «ІндУ-
СтрІалБанК» (тис. грн.)

найменування показника
період

звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 2 788 217 2 838 188
Основні засоби  111 201  130 394
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0
Запаси  639  1 539
Сумарна дебіторська заборгованість  10 298  9 629
Грошові кошти та їх еквіваленти  220 098  388 678
Нерозподілений прибуток минулих років  52 705  31 183
Власний капітал (в тому числі статутний 
капітал)

 847 849  846 090

Статутний капітал  607 798  607 798
Довгострокові зобов'язання  121 338  9 461
Поточні зобов'язання 1 819 030 1 982 637
Чистий прибуток звітного року  2 855  23 119
Середньорічна кількість акцій (шт.) 184741050 184741050
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

– –

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

– –

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 692 752

*Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятись від даних, наведених 
в річному фінансовому звіті, складеному за МСФЗ згідно до вимог Інструкції 
про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, 
затвердженої Постановою Правління НБУ №373 від 24.10.2011.

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

Реєстрація для участі у зборах здійснюється згідно з даними реєстру власни-
ків цінних паперів Банку, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності даних 
документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власників цінних па-
перів, учаснику необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій на ім’я 
учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення змін до реєстру. 

Учасники Банку, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних загаль-
них зборів, можуть звертатись за адресою: 69035, Запорізька область, місто 
Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220, у приміщенні АКБ «ІН-
ДУСТРІАЛБАНК», в робочі дні з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). 
Документи надаються учаснику для ознайомлення на підставі його письмового 
запиту наданого не пізніше ніж за три робочих дні до дати ознайомлення.

В день проведення річних загальних зборів учасники Банку можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, в місці проведення зборів, а саме: 69035, Запорізька об-
ласть, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення учасників Банку з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - Голова Прав-
ління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» або особа, яка виконує його обов’язки. 

Довідки за телефонами: (061) 218-43-00, 222-20-68, 222-20-69.
Спостережна рада аКБ «ІндУСтрІалБанК»

Шановний акціонере!
Наглядова рада пУБлІЧноГо аКцІонерноГо това-

риСтва «УКрІнКом» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 
05839888, місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сме-
таніна, буд. 3-А,

повідомляє Вам, що на підставі п. 5 статті 47 Закону України «Про акці-
онерні товариства» прийняла рішення про скликання позачергових Загаль-
них зборів акціонерів Товариства (далі – Збори).

Збори відбудуться 27 березня 2017 року о 16.00 годині за адресою: 
луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-а.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах 21 березня 2017 року. 

реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеть-
ся за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 15.30 
до 15.55.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах 
необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує  
особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на 
голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; 
для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення 
на посаду.

порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. 
2. Про порядок проведення Загальних зборів.

3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
6. Про призначення уповноваженої особи Товариства для підписання 

Статуту у новій редакції.
7. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної ре-

єстрації змін, пов’язаних із внесенням змін щодо Товариства до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань.

8. Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПАТ «УКР-
ІНКОМ».

9. Про затвердження «Положення про Правління ПАТ «УКРІНКОМ».
10. Про обрання Голови та членів Правління ПАТ «УКРІНКОМ».
11. Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів 

ПАТ  «УКРІНКОМ».
12. Про затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «УКР-

ІНКОМ».
13. Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії, обрання го-

лови та членів Ревізійної комісії ПАТ «УКРІНКОМ».
14. Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКР-

ІНБАНК» за 2015 рік.
15. Про оцінку фінансово-господарської діяльності Банку під керуванням 

тимчасового адміністратора та ліквідатора ПАТ «УКРІНБАНК» Білої І. В. за 
період з 25.12.2015 по 13.07.2016.

наглядова рада товариства.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
наглядова рада 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «ЧорноморСьКа 

транСпортна КомпанІя»
(місцезнаходження: 65007, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 5)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 11 квітня 2017 року об 11:00

за адресою: 65039, м. одеса, пр-т Гагаріна, 12-а (конференц-зал)
порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2016 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р.
7. Внесення змін до складу органів управління та контролю Товари-

ства. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах – 05 квітня 2017 року. Для участі у зборах, акціонерам, 
включеним до зазначеного переліку, необхідно мати при собі паспорт, а 
уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодав-
ством.

Адреса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектами 
рішень щодо питань порядку денного: bus.emitents.od.ua. Реєстра-
ція акціонерів здійснюється з 10:00 до 10:40 за місцем проведення 
Зборів. 

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного вносяться у 
встановленому законом порядку не пізніше, ніж за 20 днів до проведен-
ня Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з пи-
таннями порядку денного Загальних зборів за відповідним письмовим 
зверненням за місцезнаходження Товариства – м. Одеса, вул. Новощеп-
ний ряд, 5, приймальня. Відповідальною особою за порядок ознайом-
лення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор 
Товариства – Хованський А.Г. 

Довідки за тел. (0482) 777 74 85.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2016 р. (тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 86835 89342
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

5599 6019

Довгострокові фінансові інвестиції - 9000
Запаси 1508 1635
Сумарна дебіторська заборгованість 1418,00 1409,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 149 150
Власний капітал -13174 -6570
Статутний капітал 617 617
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(14632) (8028)

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

92020 84226

Поточні зобов'язання і забезпечення 7989 11686
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(0,002677) (0,002728)

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

(0,002677) (0,002728)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2466616 2466616
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного 
періоду 

Загальна номінальна 
вартість

- -

У відсотках від статутно-
го капіталу

- -

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

- -

Генеральний директор  а.Г. Хованський

Акціонерам АТ «Туристично - виробнича фірма
«чорне море»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

наглядова рада

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «тУриСтиЧно-вироБниЧа 

фІрма «Чорне море»
(місцезнаходження: 65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 59)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 12 квітня 2017 року об 11:00

за адресою: м. одеса, вул. пантелеймонівська, 25 (8 поверх, 
конференц-зал)

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2016 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізора Товариства за 2016 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
8. Внесення змін до складу органів управління та контролю Товари-

ства. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах – 06 квітня 2017 року. Для участі у зборах, акціонерам, 
включеним до зазначеного переліку, необхідно мати при собі паспорт, а 
уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодав-
ством.

Адреса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектами рі-
шень щодо питань порядку денного: http://blacksea-hotels.com/. Реє-
страція акціонерів здійснюється з 10:00 до 10:40 за місцем проведення 
Зборів. 

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного вносяться у 
встановленому законом порядку не пізніше, ніж за 20 днів до проведення 
Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з питан-
нями порядку денного Загальних зборів за відповідним письмовим звер-
ненням за місцезнаходження Товариства – м. Одеса, вул. Рішельєвська, 
59, приймальня. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціо-
нерів із зазначеними документами є Генеральний директор Товариства – 
Хованський К.А. 

Довідки за тел. (048) 77 24 88.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2016 р. (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 385 149 419 010
Основні засоби (за залишковою вартістю) 318 374 334 084
Довгострокові фінансові інвестиції 19 964 20 000
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 29 441 33 441
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 681 10 675
Власний капітал 213 513 225 052
Статутний капітал 29 400 29 400
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-9 819 -10 030

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

- -

Поточні зобов'язання і забезпечення 171 636 193 958
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,075357 0,345357

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

0,075357 0,345357

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2800000 2800000
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного 
періоду 

Загальна номінальна 
вартість

- -

У відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

Генеральний директор
ат «туристично-виробнича фірма «Чорне море» К.а. Хованський 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

наглядова рада 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «риноК малиновСьКий»

(місцезнаходження: 65017, м. Одеса, вул. Рекордна, 25-Б)
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 11 квітня 2017 року о 16:00
за адресою: за адресою: м. одеса, пр. Гагаріна, 12-а (2 поверх, 

конференц-зал)
порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2016 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р.
7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 
8. Внесення змін до складу органів управління та контролю Товари-

ства. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах – 05 квітня 2017 року. Для участі у зборах, акціонерам, 
включеним до зазначеного переліку, необхідно мати при собі паспорт, а 
уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодав-
ством.

Адреса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектами рі-
шень щодо питань порядку денного: malinovskiy-market.emitents.od.ua. 
Реєстрація акціонерів здійснюється з 15:00 до 15:40 за місцем проведен-
ня Зборів. 

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного вносяться у 
встановленому законом порядку не пізніше, ніж за 20 днів до проведення 
Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з питан-
нями порядку денного Загальних зборів за відповідним письмовим звер-
ненням за місцезнаходження Товариства – м. Одеса, вул. Рекордна, 25-Б, 

приймальня. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціоне-
рів із зазначеними документами є Голова правління Товариства – Папа-
зян И.Г. Довідки за тел. (0482) 777 24 88.

основні показники фінансово-господарської діяльності товари-
ства за 2016 р. (тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 30 271 35 955
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

22 498 27 564

Довгострокові фінансові інвестиції 1 080 1 080
Запаси - -
Сумарна дебіторська 
заборгованість

6674 7301

Грошові кошти та їх еквіваленти 19 10
Власний капітал -37 093 -30 850
Статутний капітал 400 400
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-39 798 -37 638

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

- -

Поточні зобов'язання і забезпечення 67 364 66805
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0,054 -0,0428

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

-0,054 -0,0428

Середньорічна кількість акцій (шт.) 40000 40000
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного 
періоду 

Загальна номінальна 
вартість

-

У відсотках від 
статутного капіталу

-

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

- - 

Голова правління  папазян и.Г.

повідомлення 
про проведення загальних зборів

1.1. Повне найменування Товариства - Приватне акцiонерне товари-
ство «Перестрахувальне товариство «Європолiс». Місцезнаходження 
Товариства - м. Київ, 01032, вул. Старовокзальна, 13.

1.2. 14.04.2017р. об. 11:00 у м. Києві, по вул. Старовокзальна, 13, у 
кім. 201 будуть проводитися річні загальні збори акціонерів. 

1.3. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах  – 
10:00, час закінчення – 11:00. 

1.4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 24 год. 00 хв. 10.04.2017р. 

1.5. Перелік питань, що виносяться на голосування: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Прийняття рішення про ви-

плату (невиплату) дивідендів та затвердження розміру дивідендів за про-
стими акціями Товариства.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 
рік, звіту Наглядової Товариства за 2016 рік, звіту ревізора за 2016 
рік.

7. Прийняття рішення про переобрання Голови правління на новий 
строк до 30.04.2020.

1.6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. До дня про-
ведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного зборів, за адресою: м. Київ, вул. Старовокзальна, 13, кім. 201, 
щоденно з 9.30 до 17.30, крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 до 
14.00. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами є Голова правління Товариства Долга Катерина Сергіївна. 
Телефон для довідок (044) 236-95-58

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го загальних зборів акціонерів Товариства: http://evropolis.kiev.ua

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 14527 14552
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

18 18

Довгострокові фінансові інвестиції 13757 13757
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 472 489
Грошові кошти та їх еквіваленти 110 116
Нерозподілений прибуток -5 7
Власний капітал 14523 14535
Статутний капітал 14500 14500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) -12 -16
Середньорічна кількість акцій (шт.) 145 145
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

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства:

Голова правління  долга Катерина Сергіївна

приватне аКцIонерне товариСтво 
«переСтраХУвальне товариСтво «європолIС»
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Шановний акціонере!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «мІЖна-

родний ІнвеСтицІйний БанК» (місцезнаходження: м. Київ, 
вул. Лаврська,16) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 19 квітня 2017 року о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, 
вул. електриків, 29-а, 4 поверх, зал засідань (б/н). 

проект порядку денного Загальних зборів акціонерів:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
3. Про розгляд звіту Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
5. Про розгляд висновків аудиторської фірми за наслідками перевірки 

фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської ді-
яльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в 2016 р.

6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік та визначення час-
тини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу. 

8. Про збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом підви-
щення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного 
капіталу частини прибутку.

9. Про випуск акцій нової номінальної вартості. 
10. Призначення уповноваженого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», якому нада-
ються повноваження щодо:

- персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними збора-
ми рішення та проводити дії щодо випуску акцій нової номінальної вартості; 

- проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціоне-
рів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПУБЛІЧНИМ АКЦІО-
НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на-
лежних їм акцій.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

12. Про обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

13. Про затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

14. Про внесення змін до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

16. Про припинення дії Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК».

17. Про затвердження змін та доповнень до Положення про Загальні 
збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНА-
РОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

18. Про затвердження змін та доповнень до Положення про Наглядову 
раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

19. Про затвердження змін та доповнень до Положення про Правління 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ БАНК».

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

найменування показника 
період 

звітний попере-
дній

Усього активів 6 892 808 5 495 450
Основні засоби 14 239 14 655
Вкладення в цінні папери (в усіх портфелях) 2 284 762 1 224 639
Кредити, що надані юридичним і фізичним особам 2 120 341 2 249 177
Кошти в інших банках 2092821 1 780 547
Кошти в Національному банку України та готівкові 
кошти банку

319 861 198 003

Нерозподілений прибуток минулих років 39 439
Власний капітал 208 130 165 511
Статутний капітал 161 626 136 307
Кошти клієнтів 6 366 980 5 022 484
Кошти банків 15 486 43 658
Чистий прибуток (збиток) 42 620 26 231
Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.) 90 750 90 750
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Середньооблікова чисельність працівників (осіб) за 
період 

250 228

Дані за звітний період наведені зі звітності станом на 31 грудня 2016 р.
Статті фінансових активів представлені за вирахуванням резервів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбудеться 19 квітня 2017 року з 10 год. 30 хв. до 11 години 00 хв. за 
адресою проведення Загальних зборів акціонерів. Датою складання пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, є 
12 квітня 2017 року (24 година).

Для участі у Загальних зборах акціонерів товариства, акціонер повинен 
мати паспорт, а представник акціонера – паспорт та довіреність з правом 
представляти інтереси акціонера на Загальних зборах акціонерів, що 
оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонерів акціонери товариства ма-
ють можливість ознайомитись з документами, що є необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами можливе до 
18  квітня 2017 року (включно), в робочі дні, з 09-00 год. до 18-00 год. 

(обідня перерва з 13-00-14-00 год.) за адресою місцезнаходження 
ПАТ «МІБ»: м.Київ, 01015, вул. Лаврська,16, відділ кастодіальних послуг, 
відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів Л.Лисиця, тел. 
для довідок: 3517919, 3517900. 

В день проведення Загальних зборів акціонерів ознайомлення акціоне-
рів та їх представників з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних збо-
рів акціонерів.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного За-
гальних зборів акціонерів, вносяться відповідно до вимог Закону України 
«Про акціонерні товариства».

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання включеного до 
порядку денного Загальних зборів акціонерів можна ознайомитися за адре-
сою веб-сайту Банку - www.ii-bank.com.ua

наглядова рада пат «мІБ»

повІдомлення про СКлиКання рІЧниХ ЗаГальниХ ЗБорІв 
прат «БориСпIльСьКа СпмК-530»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БОРИСПIЛЬСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КО-
ЛОНА - 530» (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 06953327, адреса місцез-
находження: 08300, Київська область, м.Бориспiль, вул.Броварська, 46) 
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 11.04.2017 року о 10-00 за адресою: 08300, Київська область, 
м.Бориспiль, вул.Броварська,46, кімната 5. Реєстрація відбудеться з 
09-00 по 09-45 за місцем проведення зборів.

порядоК денний (перелІК питань Що виноСятьСя на 
ГолоСУванння):

1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про обрання голови та секретаря зборів. 
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах. 
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та 

прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 
5. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року та при-

йняття рішення за результатами розгляду звіту. 

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

2016 рік. 
Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: 05.04.2017 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та 
проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за міс-
цем проведення зборів, а також в період з 10.03.2017 р. по 10.04.2017 р. у ро-
бочі дні в час з 10-00 по 16:00 за адресою: 08300, Київська область, 
м. Бориспiль, вул.Броварська,46, кімната 5, звернувшись із заявою, складе-
ною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з 
матеріалами – Голова правління Iванова Тамара Павлiвна. Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: 06953327.smida.gov.ua.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акці-
онера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах для повно-
важених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного за-
конодавства. Телефон для довідок: (04595) 6-44-78; 6-45-04.

наглядова рада прат «Бориспiльська СпмК-530».
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приватне акціонерне товариство «новаГаЗ»
(код ЄДРПОУ 24940452, адреса місцезнаходження: м.Київ. вул.. Жи-

лянська, 29, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 11 квітня 2018 року, за 
адресою: м.Київ, вул. микільсько-Слобідська, 2-Б, оф.286. Реєстра-
ція акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.20 день проведення та за місцем 
проведення зборів. Початок зборів о 11.30. Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у зборах станом на 5 квітня 
2017  року.

порядок денний 
(перелік питань які виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах акціонерів.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізора про діяльність Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016рік.
7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товари-

ства за 2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. 
8. Надання згоди/дозволу Генеральному директору Товариства 

укладати значні правочини (цивільно-правові угоди) в термін до 
10.04.2018 року на суму до 50 000 000,00 гривень по кожному такому 
правочину. 

9. Затвердження нової редакції Статуту з метою приведення у відпо-
відність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Про проведення реєстраційних дій.
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документа-

ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна озна-
йомитися за місцезнаходженням товариства: 02002, м. Київ, вул.. Жи-
лянська, 29, оф.286, у робочі дні з 10.00 до 13.00 та в день проведення 

зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової осо-
би – Генерального директора товариства Коломєєвої О.Б.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтвер-
джують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що 
підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси 
акціонерів.

Довідки за тел. (044) 541-11-33 ПрАТ «Новагаз» (Емітент);  
(044) 500-1607 (08) ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа). 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.).

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 11639,1 6550,4
Основні засоби 1939,0 1021,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1906,7 1567,3
Сумарна дебіторська заборгованість 1239,8 141,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 732,6 508,6
Нерозподілений прибуток 5789,5 4446,0
Власний капітал 5864,5 4521,0
Статутний капітал 60,0 60,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 5774,6 2029,4
Чистий прибуток (збиток) 1343,5 1534,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

41 43

Генеральний директор товариства

приватне аКцІонерне товариСтво 
«новаГаЗ»

ПАТ «Ковельське ШБУ-63» повідомляє, що збори акціонерів 
Відбудуться 21 квітня 2017 року об 10 годині за адресою м. Ковель 

вул. Брестська 198
порядоК денний:

1. Затвердження порядку ведення річних загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Розгляд звіту аудитора.
4.Розгляд звіту Ревізійної комісії товариства. Прийняття рішення за 

підсумками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення 

за підсумками розгляду звіту.
6.Затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження річного звіту, балансу за 2015 рік. Порядок розпо-

ділу прибутку і збитків Товариства.
8. Про зміну типу ПАТ «Ковельське ШБУ-63» з публічного акціонерного 

товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення 

його в новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних ак-

тів шляхом викладення їх в новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15 .Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характе-
ру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання по-
вноважень на укладання таких правочинів. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

(тис.грн).

найменування показника
період

Звітний
2016р.

попередній
2015р.

Усього активів 22556 11897

Основні засоби 13699 2122
Запаси 621 1207
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

2130 3401

Грошові кошти та їх 
еквівалент

5357 5053

Нерозподілений 
прибуток

19400 9689

Зареєстрований 
капітал

196 196

Поточні зобов’язання 2960 2012
Чистий прибуток 
(збиток)

9711 4260

Середньорічна кількість 
акцій

784080 784080

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб).

99 87

На збори запрошуються акціонери Товариства.
Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників з 09.00 до 09.45 

год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складається на 24.00 год. 17 квітня 2017 року. З документами щодо 
питань порядку денного Загальних зборів акціонери особисто можуть 
ознайомитися в робочі дні з 10-00 до 15-00 год. за адресою: м. Ковель 
вул. Брестська 198

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціо-
нерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та  
повноваження (довіреність). Адреса веб-сайту ПАТ «Ковельське 
ШБУ-63»: http:/Kovel.nr.avers.com.ua Телефон для довідок 
(03352) 5-92-29

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.

Голова правління  пець І.а.

пат «КовельСьКе ШБУ-63» 
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Шановний акціонер!

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«торГово-вироБниЧе пІдприємСтво 

«поЗняКи» 
(надалі – товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 
(надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 14 квітня 2017 року з 9 години 00 годин до 
09 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 14 квітня 2017 року о 10-00 
годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 02068, 
м.  Київ, вул. ревуцького, буд. 12/1, актовий зал (другий поверх).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, 
буд. 12/1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 10 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, прийнятого 07 березня 

2017р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюле-
теня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на за-
гальних зборах акціонерів 14 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 обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
5. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 

рік.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

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

Товариства за 2016 рік.
10. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
11. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
12. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
13. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 

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

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

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

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

17. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного това-
риства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про 
Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Правління Приватного 
акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПО-
ЗНЯКИ», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного то-
вариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

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

19. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
21. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
22. 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.

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: Укра-
їна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1 у відділі бухгалтерії, кожного 
робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у 
місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Зборів головний бухгалтер Товариства – Легуша Тетяна 
Олексіївна.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 7417,0 7 730,0
Основні засоби (залишкова вартість ) 3468,0 3 462,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси в т.ч. готова продукція 1074,0 1 263,0
Сумарна дебіторська заборгованість 814,0 968,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2034,0 2 020,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2706,0 2 629,0
Власний капітал 5849,0 5 772,0
Статутний капітал 169,0 169,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 1568,0 1 958,0
Чистий прибуток (збиток) 77,0 75,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 387 720 3 387 720 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

61 70

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

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) 570-21-86, (044) 564-68-01.

Голова наглядової ради  Строков в.в.

публічне акціонерне товариство «рижівський гранітний кар’єр» 
Код за єдрпоУ 03327339(39800, полтавська обл., м. Комсомольськ, 

вул. Горького, 151), 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
дата, час та місце проведення: 11 квітня 2017 року о 13-00 год. за адре-

сою: 39800, полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Горького,151, адміні-
стративне приміщення пат «рГК», кабінет Голови правління.Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 12-00 до 
12-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів 
та кож необхідно мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформле-
ну згідно з чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 05 квітня 2017 року. 

проект порядку денного: 
1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «РГК» 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії  
ПАТ «РГК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2016 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції 

Статуту Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження 

умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання 
уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «риЖІвСьКий ГранІтний Кар’єр» 
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«УКРНАФТОГАЗ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
02094, м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А)

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«УКР НАФТОГАЗ» повідомляє Вас, що 27 квітня 2017 року о 10.30 годині за 
адресою: м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера а), кімната номер 4, 
відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 27 квітня 2017 року з 10.00 год. до 10.20 год. за адресою: Укра-
їна, м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А), кімната номер 4.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 
21.04.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти ін-
тереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливі с ть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань по рядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26 квітня 2017 
року (включно) з понеділ ка по п’ятницю, з 09.00 год. до 13.00 год. за адре-
сою: Україна, м. Київ, вул. Кракі вська, № 15/17 (літера А), кімната номер 4. 
Відповідальна за ознайомлення з ма теріалами зборів особа – Іваненко 
Олександр Петрович – член Правління ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«УКРНАФТОГАЗ», начальник юридичного відділу.

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

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою http:// http://ung.com.ua.

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

йняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління Товариства.

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

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 
5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.

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

Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Визначення способу виплати дивідендів за привілейованими ак-

ціями.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-

туту в новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Відміна діючих принципів корпоративного управління Товариства.
13. Затвердження нових принципів корпоративного управління Товари-

ства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

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

17. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

18. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності

прат «фІнанСова КомпанІя «УКрнафтоГаЗ», (тис. грн.)
(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. 

ДКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного 
товариства про проведення загальних зборів»)

Найменування показника період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 15041 9300
Основні засоби 89 93
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 53 37
Сумарна дебіторська заборгованість 12211 6183
Грошові кошти та їх еквіваленти 2593 2899
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 99 327
Власний капітал 8543 8854
Статутний капітал 7181 7181
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 6498 446
Чистий прибуток (збиток) 85 313
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) 12 11

Телефон для довідок: (044) 296-05-40.
прат «фІнанСова КомпанІя «УКрнафтоГаЗ»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«фІнанСова КомпанІя «УКрнафтоГаЗ»

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання упо-
вноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

основні показники фінансово – господарської діяльності пат «рГК» 
за 2016 рік (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 9 206 10 162
Основні засоби 1 051 1 317
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 219 87
Сумарна дебіторська заборгованість 3 352 3 280
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 266 282
Нерозподілений прибуток - 39 751 - 27 614
Власний капітал - 32 779 - 20 642
Статутний капітал 247 247 
Довгострокові зобов’язання 20 20
Поточні зобов’язання 41 965 30 784

Чистий прибуток (збиток) 9 654 4 274
Середньорічна кількість акцій (шт.) 987 274 987 274
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

53 128

Адреса власного веб-сайту ПАТ «РГК», на якому розміщується інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: www.rigev.pat.ua .Акціонери можуть ознайомитися з матеріа-
лами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. 
за адресою: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул.Горького, 151, 
ПАТ «РГК», кабінет Голови Правління, а у день проведення Загальних збо-
рів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа – Голова Правління 
Корявченков С.В.Телефон для довідок: (0536) 78-27-02.

 наглядова рада пат «рГК»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління С.в. Корявченков 09.03.2017 р. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 10 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

88

Шановний акціонере!
приватне ЗапорІЗьКе оБлаСне аКцІонерне 

товариСтво по тУриЗмУ та еКСКУрСІяХ «Запо-
рІЖтУриСт», код ЄДРПОУ 02647444, місцезнаходження: Україна, 69017, 
місто Запоріжжя, острів Хортиця, ДСП, повідомляє про скликання річних За-
гальних зборів, що відбудуться «11» квітня 2017 року о 12.00 годині за 
адресою: Україна, 69017, місто Запоріжжя, острів Хортиця, дСп, готель 
«Хортиця», кабінет Голови правління прат «ЗапорІЖтУриСт».

Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися 11.04.2017р. 
з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення загальних зборів.

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

РІЖТУРИСТ».
2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ЗАПОРІЖ-

ТУРИСТ».
3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «ЗА-

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

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

6. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» 
за 2016 рік.

7. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» за 2016 
рік.

8. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» 
за 2016 рік.

9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансо-
вого плану ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» на 2017 рік.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ЗАПО-
РІЖТУРИСТ».

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

ся з членами Наглядової ради ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» та визначення 
розміру їх винагороди.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЗАПО-
РІЖТУРИСТ».

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ».
15. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з 

членами Ревізійної комісії ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» та визначення розмі-
ру їх винагороди.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ», складається станом на  
«05» квітня 2017 року.

Для участі у Загальних зборах представникам акціонера при собі необ-
хідно мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законо-
давства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 69017, місто Запо-

ріжжя, острів Хортиця, ДСП, готель «Хортиця», кабінет Голови Правління То-
вариства, в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 16.00, до дати 
проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних 
зборів акціонерів з вищенаведеними документами можна ознайомитися осо-
бисто в місці проведення Загальних зборів акціонерів до їх початку. Відпові-
дальним за ознайомлення акціонерів з документами для прийняття рішень з 
питань порядку денного є Голова Правління ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» Біло-
блоцький Віктор Миколайович, телефон для довідок (061) 286-53-62.

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

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

Телефон для довідок: (061) 286-53-62.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 рік (тис, грн.):

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 15712 16361
Основні засоби 15464 15743
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 165 163
Сумарна дебіторська заборгованість 48 218
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 237
Нерозподілений прибуток 37 117
Власний капітал 14985 15059
Статутний капітал 13897 13897
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 88 597
Чистий прибуток (збиток) 37 117
Середньорічна кількість простих іменних акцій (шт.) 277664 277664
Середньорічна кількість привілейованих іменних 
акцій (шт.)

283 283

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 38 39

3. Призначити Реєстраційну комісію у складі: Мирошниченко В.М., Гор-
лач Н.О., Носаль Л.В.

4. Перелік акціонерів, яким має бути надіслане повідомлення про про-
ведення річних Загальних зборів та їх порядок денний, складається станом 
на «09» березня 2017 року.

5. Голові Правління ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» Білоблоцькому В.М.:
5.1. Забезпечити розсилання повідомлень акціонерам Товариства до 

«10»березня 2017 року.
5.2. Здійснити процедуру скликання і проведення річних Загальних збо-

рів акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» відповідно до вимог законодав-
ства України та Статуту Товариства.

Голова наглядової ради 
прат «ЗапорІЖтУриСт»  С.м. Стрілець

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

04865033

3. Місцезнаходження емітента 11154 Житомирська область, 
Овруцький район, с.Норинськ 
вул.Шкiльна, б .16

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(04148) 7 1231 (04148) 6 3022

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

economist@rubble.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.norunzd.ho.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй

2. текст повідомлення
Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 

01.03.2017 року, отриманим 07.03.2017 року від депозитарію ПАТ «На-
ціональний депозитарій України», відбулися зміни власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій , у зв'язку з чим 
пакет Власника акцій - юридичної особи - Товариство з обмеженою від-
повідальністю «ЄВРОПА - ФАКТОРИНГ» ( код 38472393, місцезнахо-
дження: вул.Орджонікідзе, б.10-ж, офіс 207 м.Краматорськ, Донецька 
обл., 84313) зменшився, а саме: розмір частки акціонера в загальній 
кількості акцій змінився з 30,824 % акцій до 7,971 % акцій або з 30,862% 
в загальнїй кількості голосуючих акцій до 7,980% в загальній кількості 
голосуючих акцій.

Розмір пакета акцій акціонера до змін - 198000000 шт. голосуючих акцій, 
після змін -51200000 шт. голосуючих акцій. Розмір частки акціонера після 
змін - 7,971 % від статутного капіталу товариства.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
виконуючий обов’язки 
Генерального директора _________ Кочура олександр Григорович

М.П.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “норинСьКий ЩеБЗавод”
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ШляХово-

БУдІвельне УправлІння №41»
Місцезнаходження товариства згідно з його статутом:
08132, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район,  

м. вишневе, вул. Київська, 31.
єдрпоУ 05416886

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ №41» (надалі ПАТ «ШБУ-41» або Товариство) повідомляє Вас 
про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ  «ШБУ-
41». Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 
09-00 годин за адресою місцезнаходження Товариства: 08132, Україна, Ки-
ївська область, Києво-Святошинський район, м. вишневе, вул. Київ-
ська, 31 , зал проведення загальних зборів. Час початку та закінчення 
реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 8 год. 30 хв. до 09 год. 
00 хв. за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах : станом на 24 годину за три ро-
бочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24.00 год. 24 квітня 2017 року. 

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства:

- обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів;
- затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів;
- затвердження форми голосування на зборах.
( Проект рішень: Обрати лічильну комісію, Голову та секретаря за-

гальних зборів із числа запропонованих кандидатів. Затвердити порядок 
(регламент) проведення загальних зборів. Затвердити форму голосу-
вання на зборах - бюлетенями для голосування).

2. Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління. ( Проект рішення: затвердити звіт Правління про підсумки 
фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік).

3. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради. ( Проект рішення 
:затвердити звіт Наглядової Ради про роботу за звітний 2016 рік).

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного 
звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії. ( Проект рішення: затвердити звіт та 
висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та ба-
лансу Товариства за 2016 рік).

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. ( Про-
ект рішення : затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік).

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства, порядку і строку 
виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2016 році. ( Проект 
рішення:Прибуток у повному обсязі направити в фонд розвитку виробництва 
Товариства та не нараховувати з цього прибутку дивідендів за 2016 рік).

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів На-
глядової Ради. ( Проект рішення : Припинити повноваження Голови та членів 
Наглядової Ради Товариства. При обранні Голови та членів Наглядової Ради 
встановити строк повноважень Голови та членів Наглядової Ради – до на-
ступних чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.). 

8. Обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 

Ради. ( Проект рішення : Обрати Голову та членів Наглядової Ради із числа 
запропонованих кандидатів на наступний строк – до наступних чергових 
річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
Ради, на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління протягом од-
ного місяця з дати прийняття цього рішення підписати ці договори).

Право на участь у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Шляхово – будівельне управління №41», які скликані на 
28  квітня 2017 року мають особи, які будуть наведені у переліку акціонерів 
Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у поряд-
ку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тоб-
то на 24.00 год. 24 квітня 2017 року. Для участі у зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та 
довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних збо-
рах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся до 27 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 13.30 год. до 
16.30 год. за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський ра-
йон, м. Вишневе, вул. Київська, 31, зал проведення загальних зборів. 
Обов’язково записатися на ознайомлення з матеріалами зборів за теле-
фоном: 0672366192. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів 
– Заступник Голови Правління з корпоративної діяльності Сидоренко Лари-
са Миколаївна. В день проведення зборів ознайомлення акціонерів з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах 
та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розмі щена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерів Товариства: http://dsy41.pat.ua/

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

найменування показника 
період 

Звітний 
2016 рік

попередній 
2015 рік 

Усього активів 58873 74079
Основні засоби 1000 694
Довгострокові фінансові інвестиції 520 520
Запаси 538 595
Сумарна дебіторська заборгованість 50385 65774
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 221
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15835 14929
Власний капітал 19379 18473
Статутний капітал 3544 3544
Довгострокові зобов'язання 94 0
Поточні зобов'язання 39400 55606
Чистий прибуток (збиток) 906 61
Середньорічна кількість акцій (шт.) 495621 495621
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) 11 11

Фінансова звітність за 2016 рік складена Товариством за міжнародними 
стандартами фінансової звітності.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління пат «ШБУ-41» лучковський о.в. 09.03.2017 р. 

повідомлення про виникнення особливої інформації
(відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування: пУБлІЧне аКцІонерне това-

риСтво «проеКтно-теХнолоГІЧний ІнСтитУт 
«КиїворГБУд»

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

1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 04012951
1.4. Місцезнаходження емітента: 01010 м. Київ, вул. Суворова, 4/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 590-45-00;  

590-45-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента: o.ostroushko@kievorgbud.

kiev.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kievorgbud.kiev.ua/
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 

2. текст повідомлення: Згідно з Рішенням Наглядової ради Публічного 
акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» 
(надалі – Товариство) від 07.03.2017р. (протокол № 07/03-17) обрано (при-
значено) з 07 березня 2017 року членом Правління Товариства Сидоренка 
Олександра Жоржовича, строком на три роки (пункт 11.5 статуту). У відпо-
відності до підпункту 10.12.8 пункту 10.12. Статуту Товариства – вирішення 
питання щодо обрання Голови (члена) правління відноситься до виключної 
компетенції Наглядової ради та приймається на її засіданні.

Сидоренко О.Ж. часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
своєї діяльності обіймав наступні посади: юрисконсульт, провідний спеціа-
ліст, головний спеціаліст, головний юрисконсульт, заступник начальника 
управління, заступник начальника юридичного управління, начальник юри-
дичного відділу, юрисконсульт. 

Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наво-
дяться у зв'язку iз тим, що Сидоренко О.Ж. не надав згоди на розкриття цієї 
інформації.

У зв'язку iз відсутністю додаткова інформація не наводиться
Голова правління  н.пустовойт
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повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «наУКово-вироБниЧе 
пІдприємСтво «маКІївСьКий Завод 

ШаХтної автоматиКи»! 
(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 00165675)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 86115, Донецька область, 
м.  Макіївка, вул. Кіпренського, буд. 1.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 51400, дніпро-
петровська обл., м. павлоград, вул. Карла маркса, б. 96, корпус 1, 
кв.  42.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 14.04.2017 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 08 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 07 год. 30 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 07 год. 55 хв.
Для реєстрації учасникам річних загальних зборів треба мати: акціоне-

рам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у 
річних загальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законо-
давства. 

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів, щодня з 9-00 
до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 86115, Донецька область, м. Макіївка, вул. Кіпрен-
ського, буд. 1, 3 поверх, кабінет Генерального директора, а в день про-
ведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ге-
неральний директор Кобелєв Василь Робертович. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, складаєть-
ся станом на 24:00 годину 10.04.2017 р. у порядку, встановленому зако-
нодавством про депозитарну систему України.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на http://mzsha.inf.ua.

перелІК питань, 
вКлюЧениХ до проеКтУ порядКУ денноГо:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства. 

5. Звіт Ревізора про виконану роботу протягом 2016 року, затверджен-
ня висновків Ревізора з приводу річного звіту та балансу Товариства. За-
твердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
Генерального директора та Ревізора.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. За-
твердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2016 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат нвп «маКІївСьКий Завод ШаХтної автоматиКи» 

(тис. грн.)

найменування показника

період

Звітний 
2016 р.

попере-
дній 2015 

р.
Усього активів 27836 27376
Основні засоби 4725 6374
Довгострокові фінансові інвестиції 303 303
Запаси 15871 12123
Сумарна дебіторська заборгованість 6716 8414
Грошові кошти та їх еквіваленти 210 121
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 21792 21785
Статутний капітал 8127 8127
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 6044 5591
Чистий прибуток (збиток) 7 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32507561 32507561
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

188 221

наглядова рада прат нвп «маКІївСьКий Завод ШаХтної ав-
томатиКи»

приватне аКцІонерне товариСтво «аС-
Гард ХолдинГ» (далі – Товариство) (ідентифікаційний код 
37841754, місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянів-
ський, будинок 7А) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів.

1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 20 квітня 2017 
року о 16:00 год.; Україна, м. Київ, провулок КиянІвСьКий, будинок 
7а, 6 поверх, кімната для переговорів.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загаль-
них зборах: 20 квітня 2017 року о 15:00 год. – 20 квітня 2017 року о 
15:45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 13 квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

4. перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1) Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 
Зборів акціонерів Товариства.

2) Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товари-
ства.

3) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 р.

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
5) Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2016 р.
6) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 р.
7) Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності То-

вариства у 2016 році.
8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акці-
онерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вар-
тості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства України.

5. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто 
або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних 
зборів за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, бу-
динок 7А, 6 поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за 
винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення За-
гальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) 
при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформле-
ну довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості 
іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Бакакін 
Олександр Андрійович.

5 1. адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://37841754.smida.gov.ua/

6. основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат  «аСГард ХолдинГ», тис.грн.

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 143 014 143 014
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 142 954 142 954
Запаси - -
Сумарна дебіторська 
заборгованість

17 41

Грошові кошти та їх еквіваленти 43 19
Нерозподілений прибуток 12 12
Власний капітал 143 012 143 012
Статутний капітал 143 000 143 000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2 2
Чистий прибуток (збиток) 0 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 572 000 000 572 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1 1

Телефони для довідок: (044) 272-42-46, (044) 272-42-48.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
директор прат «аСГард ХолдинГ»  о.а. Бакакін
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ШановнІ аКцІонери!

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ГалиЧина-авто», ідентифікаційний код – 32801235 (надалі 
– Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 79040, Львівська обл., 
м.  Львів, вул. Городоцька, 282, повідомляє про скликання річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства 
від 24.02.2017 року, призначених на 14.04.2017 року о 10:00 годині за 
адресою: Україна, 79040, львівська обл., м. львів, вул. Городоць-
ка,  282, кім. №1, з наступним проектом порядку денного (переліком пи-
тань, 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 42 532 36 117

Основні засоби 21 390 21 771
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7 200 6 471
Сумарна дебіторська заборгованість 7 245 5 090
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 370 1 937
Нерозподілений прибуток 10 882 8 295
Власний капітал 15 457 12 870
Статутний капітал 4 350 4 350
Довгострокові зобов'язання - 189
Поточні зобов'язання 26 925 22 923
Чистий прибуток (збиток) 2 587 296
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 250 000 7 250 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 69 70

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 – 10.04.2017 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, 79040, Львівська обл., м. Львів, 
вул. Городоцька, 282, кім. №1, до дати скликання (проведення) річних збо-
рів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення 
річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 79040, Львівська 
обл., м. Львів, вул. Городоцька, 282, кім. №1. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний ди-
ректор Зінкевич Надія Володимирівна. Контактна особа – Боянівська 
Мар’яна Ярославівна. Довідки за телефоном: (032) 232-07-67.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://galychyna-avto.lviv.ua. Підтверджую достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні.

Генеральний директор Зінкевич надія володимирівна

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 
науково виробниче об'єднання 
"Бiльшовик" 

2. Код за ЄДРПОУ 14308569
3. Місцезнаходження 03057, м.Київ, проспект Перемоги 49/2
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4567141 (044)4567141
5. Електронна поштова адреса zvit@bolshevik.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://bolshevik.net.ua/index.php/reports

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

II. текст повідомлення
Протоколом № 2-2017 засiдання наглядової ради ПАТ «НВП «Бiльшовик» 

вiд 06.03.2017 припинено повноваження голови правлiння ПАТ «НВП 
«Бiльшовик» Бiлоскурського Романа Євгеновича згiдно вимог статтi 52 За-
кону України «Про акцiонернi товариства» та статуту ПАТ «НВП «Бiльшовик» 
пункт 18.3 та 18.4. 

Протоколом № 2-2017 засiдання наглядової ради ПАТ «НВП «Бiльшовик» 
вiд 06.03.2017 припинено повноваження члена правлiння ПАТ «НВП 
«Бiльшовик» Коваленко Iгора Борисовича згiдно вимог статтi 52 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» та статуту ПАТ «НВП «Бiльшовик» 

пункт 18.3 та 18.4.
Протоколом № 2-2017 засiдання наглядової ради ПАТ «НВП «Бiльшовик» 

м .Київ вiд 06.03.2017року припинено повноваження члена правлiння Шедова 
Михайла Михайловича згiдно вимог статтi 52 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та статуту ПАТ «НВП «Бiльшовик» пункт 18.3 та 18.4.

Протоколом № 2-2017 засiдання наглядової ради ПАТ «НВП «Бiльшовик»  
м .Київ вiд 06.03.2017року припинено повноваження члена правлiння Iванушко 
Миколи Васильовича згiдно вимог статтi 52 Закону України «Про акцiонернi то-
вариства» та статуту ПАТ «НВП «Бiльшовик» пункт 18.3 та 18.4.

Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ «НВП «Бiльшовик» 
м .Київ вiд 06.03.2017року припинено повноваження члена правлiння Лазарен-
ко Миколи Васильовича згiдно вимог статтi 52 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та статуту ПАТ «НВП «Бiльшовик» пункт 18.3 та 18.4.

Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ «НВП 
«Бiльшовик» м .Київ вiд 06.03.2017року припинено повноваження члена 
правлiння Картака Володимира Васильовича згiдно вимог статтi 52 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» та статуту ПАТ «НВП «Бiльшовик» 
пункт 18.3 та 18.4.

Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ «НВП 
«Бiльшовик» м .Київ вiд 06.03.2017року обрати дирекцiю ПАТ «НВП 
«Бiльшовик». Генеральний директор - Бiлоскурський Роман Євгенович 
обирається згiдно вимог статтi 52 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та статуту ПАТ «НВП «Бiльшовик» пункт 18.3 та 18.4.

Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ «НВП 
«Бiльшовик» м .Київ вiд 06.03.2017року обрано членом дирекцiї, першого 
заступника генерального директора ПАТ «НВП «Бiльшовик» Коваленка 

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «наУКово-вироБниЧе оБ’єднання «БIльШовиК»
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Iгора Борисовича - згiдно вимог статтi 52 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та статуту ПАТ «НВП «Бiльшовик» пункт 18.3 та 18.4.

Протоколом №2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ «НВП 
«Бiльшовик» м .Київ вiд 06.03.2017року обрано членом дирекцiї, директора 
технiчного ПАТ «НВП «Бiльшовик» Шедова Михайла Михайловича - згiдно 
вимог статтi 52 Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту ПАТ 
«НВП «Бiльшовик» пункт 18.3 та 18.4.

Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ «НВП 
«Бiльшовик» м .Київ вiд 06.03.2017року обрано членом дирекцiї, головного 
iнженера ПАТ «НВП «Бiльшовик» Лазаренка Миколу Васильовича - згiдно 
вимог статтi 52 Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту ПАТ 
«НВП «Бiльшовик» пункт 18.3 та 18.4.

Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ «НВП 
«Бiльшовик» м .Київ вiд 06.03.2017року обрано членом дирекцiї, Директора 
з питань виробництва ПАТ «НВП «Бiльшовик»Iванушка Миколу Васильови-
ча - згiдно вимог статтi д2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
статуту ПАТ «НВП «Бiльшовик» пункт 18.3 та 18.4.

Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ «НВП 
«Бiльшовик» м .Київ вiд 06.03.2017року обрано членом дирекцiї, директора 
з правових питань ПАТ «НВП «Бiльшовик» Картака Володимира Васильо-

вича - згiдно вимог статтi 52 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
статуту ПАТ «НВП «Бiльшовик» пункт 18.3 та 18.4.

Протоколом № 2-2017 засiдання наглядової ради ПАТ «НВП «Бiльшовик» 
м .Київ вiд 06.03.2017року обрано членом дирекцiї, директора з розвитку 
ПАТ «НВП «Бiльшовик» Малова Вадима Олександровича - згiдно вимог 
статтi 52 Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту ПАТ «НВП 
«Бiльшовик» пункт 18.3 та 18.4.

Протоколом №2-2017 засiдання наглядової ради ПАТ «НВП«Бiльшовик» вiд 
06.03.2017 припинено повноваження члена правлiння ПАТ «НВП «Бiльшовик» 
Борисоав Бориса Миколайовича згiдно вимог статтi 52 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та статуту ПАТ «НВП «Бiльшовик» пункт 18.3 та 18.4.

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 Бiлоскурський Р.Є.
Голова правлiння - гене-
ральний директор 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.03.2017
(дата)

ШановнІ аКцІонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «волинь-

авто», ідентифікаційний код – 03120584 (надалі – Товариство), міс-
цезнаходження якого: Україна, 43020, Волинська обл., м. Луцьк вул. Рів-
ненська, 145 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 24.02.2017 року, 
призначених на 13.04.2017 року о 15:00 годині за адресою: Україна, 
43020, волинська обл., м. луцьк вул. рівненська, 145, каб. № 10, з на-
ступним 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 31 253 28 716

Основні засоби 15 209 16 203
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3 778 3 050
Сумарна дебіторська заборгованість 4 719 2 415
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 450 1 291
Нерозподілений прибуток 17 435 17 853
Власний капітал 26 750 27 168
Статутний капітал 9 022 9 022
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 4 257 1 548
Чистий прибуток (збиток) (418) 577
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 202 900 1 202 900
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 113 117

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 – 07.04.2017 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, 43020, Волинська обл., м. 
Луцьк вул. Рівненська, 145, каб. №1 до дати скликання (проведення) річних 
зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 43020, Во-
линська обл., м. Луцьк вул. Рівненська, 145, каб. № 10. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гене-
ральний директор Корольчук Юрій Степанович. Контактна особа – Смалюх 
Ольга Ярославівна. Довідки за телефоном: (0332) 28 18 00.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://volyn-avto.ukravto.ua/. Підтверджую достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні.

Генеральний директор  Корольчук юрій Степанович

ШановнІ аКцІонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «ХерСон-авто», ідентифі-

каційний код – 03112900 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 
Україна, 73034, м. Херсон, миколаївське шосе, 5 км повідомляє про скли-
кання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової 
Ради Товариства від 24.02.2017 року, призначених на 13.04.2017 року о 10.00 
годині за адресою: Україна, 73034, м. Херсон, миколаївське шосе, 5 км, 

каб. 1, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що ви-
носяться на голосування):

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

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

вариства.

приватне аКцІонерне товариСтво «ХерСон-авто»
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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 підсумка-
ми діяльності Товариства у 2016 році.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом року.

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

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 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 упо-
вноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової Ради.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 15383 15 367
Основні засоби 12450 12 857
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1479 851
Сумарна дебіторська заборгованість 438 149
Грошові кошти та їх еквіваленти 209 121
Нерозподілений прибуток 6319 4 771
Власний капітал 1308 2 856
Статутний капітал 4766 4 766

Довгострокові зобов'язання - 902
Поточні зобов'язання 13882 11 437
Чистий прибуток (збиток) (1548) (815)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 476634 476 634
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 42 40
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних 

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 – 07.04.2017 року.

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

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за 
місцезнаходження Товариства: Україна, 73034, м. Херсон, миколаївське 
шосе, 5 км, каб. 1 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі 
дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних За-
гальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 73034, м. Херсон, микола-
ївське шосе, 5 км, каб. 1. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Зеньков 
володимир володимирович. Контактна особа – Куценко володимир ві-
кторович. Довідки за телефоном: 0552-37-32-00.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.kherson-avto.ukravto.ua/. Підтверджую достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор  Зеньков в.в.

Шановний аКцІонере!
приватне аКцІонерне товариСтво «дУнайСУдноремонт» 

(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 35855645, повідомляє, що річні За-
гальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться «12» квітня 
2017 року о 13.00. за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл одеської 
області, вул. Судноремонтників, буд.1, у приміщенні механічного 
цеху, каб. № 401 (актова зала).

реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 12.00 до 
12.45 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах Товариства – 06.04.2017 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів 
відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 
дати проведення річних Загальних зборів Товариства по понеділкам, 
середам та п’ятницям з 14.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товари-
ства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Судноремонтників, буд.1, у при-
міщенні заводоуправління, каб. № 201, у день проведення Загальних 
зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення з документами, пов’язаними з проведенням річних Загаль-
них зборів Товариства – Голова Правління Сідяков Валерій Олексан-
дрович.

порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії річних Загальних  

зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень 
голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів  
Товариства. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 
зборів Товариства.

3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2016 рік і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінан-
совій звітності Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

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

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товари-
ства за 2016 рік.

7. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 

укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії 
Товариства. 

10. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття 
цього рішення, а також прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

Інформація про основні показники фінансово-господарської ді-
яльності за звітний (2016) та попередній період (2015) відповідно 
(тис. грн.): усього активів – 116836; 112184; основні засоби (залишкова 
вартість) – 25373; 29616; довгострокові фінансові інвестиції – 25; 25; 
запаси – 7197; 7422; сумарна дебіторська заборгованість – 79335; 
72810; грошові кошти та їх еквіваленти – 491; 252; нерозподілений при-
буток (збиток) – (25332); (31807); власний капітал – 19595; 13133; ста-
тутний капітал – 44482; 44482; довгострокові зобов’язання – 0; 0; поточ-
ні зобов’язання – 97241; 99051; чистий прибуток (збиток) – 6475; (8067); 
середньорічна кількість акцій (шт.) – 44481900; 44481900; кількість влас-
них акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; відсутні; загаль-
на сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – 
відсутні; відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) –  
301; 317.

до УваГи аКцІонерІв! Реєстрація акціонерів (їх представників) про-
водиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах Товариства. Для участі у річних Загальних зборах Това-

приватне аКцІонерне товариСтво 
«дУнайСУдноремонт»
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ШановнІ аКцІонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «тернопІль-

авто», ідентифікаційний код – 05441074 (надалі – Товариство), місцезна-
ходження якого: Україна, 46022, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. До-
вженка, 6 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 24.02.2017 року, при-
значених на 13.04.2017 року о 10:00 годині за адресою: Україна, 46022, тер-
нопільська область, м. тернопіль, вул. довженка, 6, кабінет б/н Генераль-
ного директора, 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 викладення 
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 15 802 14 204
Основні засоби 8 998 9 116

Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 1 654 1 300
Сумарна дебіторська заборгованість 445 271
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 378 138
Нерозподілений прибуток 4 720 4 023
Власний капітал 13 575 12 878
Статутний капітал 8 852 8 852
Довгострокові зобов'язання -- --
Поточні зобов'язання 2 115 1 185
Чистий прибуток (збиток) 697 (210)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 590 134 590 134
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 37

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 – 07.04.2017 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, 46022, Тернопільська область, 
м. Тернопіль, вул. Довженка, 6 кабінет б/н Генерального директора, 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, 46022, Тернопільська область, м. Терно-
піль, вул. Довженка, 6 кабінет б/н Генерального директора. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Генеральний директор Олексів Сергій Володимирович. Контактна особа 
– Василишин Оксана Ігорівна. Довідки за телефоном: (067) 550-86-11.

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  олексів Сергій володимирович

риства, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що іденти-
фікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також доку-
мент, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних 
зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку ден-
ного річних Загальних зборів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів 
до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних 
зборів.

таКоЖ Звертаємо ваШУ УваГУ, що власники цінних паперів, які 
не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких 

обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну 
систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на 
загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться  
після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для 
голосування).

Адреса власної веб-сторінці, на якій розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:  
www.idsr.com.ua

телефон для довідок: (04841) 2-60-63.

наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво «моСКовСьКий УнІвер-
маГ» (місцезнаходження: Україна, 03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 
104, код ЄДРПОУ 21564698) (надалі – «Товариство») повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збо-
ри»), які відбудуться 18 квітня 2017 р. об 11:00 годині за адресою: Україна, 
03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 104, в адмінбудинку, кімната №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у річних 
загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення загальних 
зборів з 10:00 до 10:50 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 11 квітня 2017 р. 

проеКт порядКУ денноГо 
річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-

лосування на загальних зборах Товариства.
3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління.

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

7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результата-

ми фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

приватне аКцІонерне товариСтво «моСКовСьКий УнІвермаГ»
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11. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.
12. Про обрання Голови Правління Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового дого-

вору (контракту), що укладатиметься з Головою Правління Товариства, вста-
новлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договору (контракту) з Головою Правління Товариства.

14. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Про обрання Ревізора Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового до-

говору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встанов-
лення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.

Для участі у загальних зборах необхідно надати:
 для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
 для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, за-
свідчених належним чином.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://21564698.infosite.com.ua/ 

До дати проведення річних загальних зборів акціонери (учасники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: Україна, 03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 104, в адмінбудинку, 
кімната №1, по вівторкам і четвергам з 10:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 

14:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – Голова правління ПрАТ «МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕР-
МАГ» – Огороднік Костянтин Миколайович. 

Довідки за телефоном /044/ 257-00-22
основні показники фінансово-господарської дiяльностi підприємства 

(тис. грн.)*

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2542 2499
Основні засоби 1923 2054
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 308 307
Сумарна дебіторська заборгованість 257 129
Грошові кошти та їх еквіваленти 54 9
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 545 545
Статутний капітал 18 18
Довгострокові зобов'язання 1627 1627
Поточні зобов'язання 2104 1557
Чистий прибуток (збиток) 1766 (1261)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3447 3447
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «елопаК-фаСтІв»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
00418082; 3. Місцезнаходження: 08500 м.Фастів, Київська область, вул. Ве-
ликоснітинська, 67; 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5375343, (044) 
5375342; 5. Електронна поштова адреса: Nelia.Petrova@elopak.com; 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: elopak.ho.ua; 7. Вид особливої інформації або ін-
формації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 

09 березня 2017 року припинено згідно поданої заяви повноваження Голови 
Наглядової ради Бьярке Равн-Крістенсона. До складу Наглядової ради обирав-
ся як акціонер. На посаді перебував з 25.03.2016 року. Відповідно до Закону 
України» Про захист персональних даних» паспортні дані не оприлюднюються 
через відсутність згоди посадової особи. Володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства - 0,0002%. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини 
не мав. Посада Голови Наглядової ради залишилась вакантною. 

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

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

2. Голова правління  Гаврилюк К.я.
09.03.2017

до уваги акціонерів прат «тд «ХреЩатиК»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕ-

ЩАТИК» (місцезнаходження Товариства — 01001, Україна, м. Київ, вул. 
Хрещатик, буд. 13, оф. № 21) повідомляє, що річні Загальні збори акці-
онерів ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» скликаються 12 квітня 2017 р. за адре-
сою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 13, оф. № 21. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Зборах — 06.04.2017 р.

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

ність Товариства у 2016 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого ор-

гану Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізій-
ної комісії Товариства. 

6. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 р.
7. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік.
8. Відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
9. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядо-

вої ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товари-
ства.

11. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
Початок реєстрації акціонерів — об 13 годині 45 хвилин, закінчення 

реєстрації — об 14 годині 45 хвилин. Початок зборів — об 15 годині 
00 хвилин. 

Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а представники акціонерів паспорт та доручення, 
оформлене згідно з чинним законодавством. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: TH_Hrestchatyk.emitents.net.ua

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 13, в 
робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 278-49-96. Посадова осо-
ба Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — Голова правління Ткач О.І.

Наглядова рада ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК»
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «тд «ХреЩатиК»
(тис. грн.)

найменування показників період
Звітний

2016
попередній

2015
Усього активів 14 999 13 433
Основні засоби 18 841 16 232
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 169 1 520
Сумарна дебіторська заборгованість 1 603 981
Грошові кошти та їх еквіваленти 270 228
Нерозподілений прибуток (збиток) 547 482
Власний капітал 3 019 2 954
Статутний капітал 1 256 1 256
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 11 855 9 603
Чистий прибуток (збиток) 79 (7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 126 126
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

16 17

приватне аКцІонерне товариСтво
«торГовий дІм «ХреЩатиК»
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приватне аКцІонерне товариСтво «фІр-
ма «онтарІо» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-21531871, 
місцезнаходження - 04128 м. Київ вул. Щербакова (Данила Щербаківсько-
го), 61 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 12 квіт-
ня 2017 року о 10:30 год. за адресою: 03150, м.Київ, вул. велика ва-
сильківська, 65, оф.411.

перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-

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

слідками розгляду звіту. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ФІРМА «ОНТАРІО» шляхом перетворення (реорганізації) в ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ОНТАРІО».

10. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «ФІРМА «ОНТА-
РІО».

11. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення  
ПрАТ «ФІРМА «ОНТАРІО».

12. Про затвердження порядку і строків заявлення кредиторами своїх 
вимог до Товариства, що перетворюється.

13. Припинення повноважень органів управління Товариства
14. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ФІР-

МА «ОНТАРІО» та визначення її повноважень.
15. Про оцінку та умови викупу акцій ПрАТ «ФІРМА «ОНТАРІО».
16. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПРИВАТНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «ОНТАРІО» на частки в статутному 
капіталі правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ОНТАРІО».

Реєстрація учасників відбуватиметься 12 квітня 2017 року з 10:00 год. 
до 10:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам за-
гальних 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 за-
гальних зборах 06 квітня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства: 
04128, м. Київ вул. Щербакова (Данила Щербаківського), 61, офіс 1, в ро-
бочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), 
а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адре-
сою: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Т.в.о. Директора Степанець Олена Андріївна, тел. 
(093) 583-50-75.

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

ства (тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 11,4 11,6
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8,4 8,4
Сумарна дебіторська заборгованість 2 2
Грошові кошти та їх еквіваленти - 0,2
Нерозподілений прибуток -138,2 -138,0
Власний капітал -96,6 -96,4
Статутний капітал 41,6 41,6
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 108 108
Чистий прибуток (збиток) 0,1 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8311 8311
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) 

0 0

виконавчий орган товариства

до відома акціонерів пат «тодеф».
повідомлення про зміни до проекту порядку денного чергових 

Загальних зборів акціонерів пат «тодеф».
Публічне акціонерне товариство «ТОДЕФ» (місцезнаходження: Украї-

на, 02222, м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2) повідомляє про зміни до про-
екту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОДЕФ», 
що відбудуться об 11-00 годині 22 березня 2017 року за адресою: 
м.  Київ, пр-т маяковського, 43/2.

За пропозицією акціонера вносяться зміни до проекту порядку денного 
Загальних зборів акціонерів відповідно до ст.38 Закону України «Про акці-
онерні товариства» шляхом включення додаткових питань та додатково 
запропонованих проектів рішень, а саме про доповнення до проекту ден-
ного наступними питаннями:

- Про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи в 2016 році.
- Про надання повноважень голові зборів та секретарю на підписання 

протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОДЕФ».
Таким чином, проект порядку денного чергових Загальних зборів 

ПАТ  «ТОДЕФ», що відбудуться 22 березня 2017 року наступний:
Перелік питань, з врахуванням змін, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту директора Товариства.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2016 рік.

7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 
Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

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

Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
10. Про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи в 2016 

році.
11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 
12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з Публіч-

ного акціонерного товариства «ТОДЕФ» на Приватне акціонерне товари-
ство «ТОДЕФ».

13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на під-
писання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, упо-
вноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту 
Товариства в новій редакції.

14. Про надання повноважень голові зборів та секретарю на підписан-
ня протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОДЕФ».

15. Внесення змін до Положень Товариства та затвердження Поло-
жень.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої Ради Товариства. 

17. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
18. 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.

19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Реві-

зійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Ревізійної комісії.

22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами з проекту порядку ден-

ного Загальних зборів акціонерів від дати повідомлення про внесення змін 
до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів до 22 березня 
2017 року за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, при-
міщення бухгалтерії, вхід праворуч від центрального входу на 3 поверх, в 
робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). 
Телефон для довідок – 044 547-02-83, або на web-сайті Товариства за адре-
сою http://todef.kiev.ua або в день проведення зборів – в місці їх проведення. 
Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення 
надсилається акціонером на адресу Товариства за 5 (п’ять) робочих днів до 
бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів Товари-
ства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо в місці прове-
дення Загальних зборів без попереднього письмового запиту. Відповідаль-
на особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор 
Пащенко Василь Трохимович. (Довідки за телефоном: 044 547-02-83). 

наглядова рада пат «тодеф»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя «амальтея» (надалі – То-
вариство), код за ЄДРПОУ-25017527, місцезнаходження - 03035, м. Київ, 
вул. Кудряшова, 20-А, оф.23 повідомляє, що річні загальні збори акціоне-
рів відбудуться 11 квітня 2017 року о 10:00 год. за адресою: 03035, 
м.  Київ, вул. Кудряшова, 20-а, оф.23

перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту. 
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 

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

слідками розгляду звіту. 
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товари-

ства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та 

Членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди 
та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з ними.

14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників відбудеться 11 квітня 2017 року з 09:30 год. до 
09:45 год. за місцем проведення річних Загальних Зборів Товариства. Для 
реєстрації учасникам річних Загальних Зборів Товіариства необхідно 
мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на пра-
во участі у річних Загальних Зборах Товариства, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних Зборах Товариства - станом на 24.00 годину 05 квітня 2017 
року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 
03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23, в робочі дні (понеділок - 
п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення 
річних Загальних Зборів Товариства - за місцем їх проведення за адре-
сою: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
та уповноважених осіб з документами – Заступник Голови правління Това-
риства Вотченікова Олена Олександрівна, тел. (044) 248-12-96.

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

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 261 265 261 060
Основні засоби 86 119
Довгострокові фінансові інвестиції 66 423 66 423
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 927 1 959
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 218 6921
Нерозподілений прибуток 113 718 113 502
Власний капітал 253 464 253 167
Статутний капітал 82 000 82 000
Довгострокові зобов'язання 774 774
Поточні зобов'язання 1 624 2 428
Чистий прибуток (збиток) (26) 1 531
Сукупний дохід (22) 934
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 500 20 500
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 8

наглядова рада

Шановний аКцІонере!
приватне аКцІонерне товариСтво «ІЗма-

їльСьКий рІЧКовий порт «дУнайСУдноСер-
вІС», код за єдрпоУ 00463119 (далі - товариство), повідомляє, що 
річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 
12 квітня 2017 р. о 10.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 68600 
Україна, одеська обл., м. Ізмаїл, вул. нахімова, буд.232, у приміщен-
ні адмінбудівлі, каб. №301 (актова зала товариства).

реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 09.00 до 
09.45 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах Товариства, – 06.04.2017 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів від-
бувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати 
проведення річних Загальних зборів Товариства по понеділкам, середам 
та п’ятницям з 14 до 16 години за місцезнаходженням Товариства: 68600, 
Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд.232, у приміщенні 
адмінбудівлі, каб. №301 (актова зала Товариства), а у день проведення 
Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за поря-
док ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням річних 
Загальних зборів Товариства – Начальник Порту Марцинюк Сергій Все-
володович.

порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів 

Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та 
членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 
зборів Товариства.

3. Звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Това-
риства за 2016 р. і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Начальника Порту.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фі-
нансовій звітності Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізій-
ної комісії.

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

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 
Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товари-
ства за 2016 рік.

7. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Інформація про основні показники фінансово-господарської ді-

яльності за звітний (2016 р.) та попередній (2015 р.) період відповід-
но (тис.грн.): усього активів – 20079; 17889; основні засоби (залишкова 
вартість) – 22408; 20079; довгострокові фінансової інвестиції – 344; 344; 
запаси – 298; 306;сумарна дебіторська заборгованість – 850; 797; грошові 
кошти та їх еквіваленти – 6; 11; нерозподілений прибуток (збиток) – (8204); 
(7568); власний капітал – 20672; 18670; статутний капітал – 1545; 1545; 
довгострокові зобов’язання – відсутні; відсутні; поточні зобов’язання – 
1736; 1409; чистий прибуток (збиток) – (636); (407); середньорічна кіль-
кість акцій (шт.) – 6179940; 6179940; кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) – відсутні; відсутні; загальна сума коштів, витраче-
них на викуп власних акцій протягом періоду(грн.) – відсутня; відсутня; 
чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 82; 74.

до УваГи аКцІонерІв! Реєстрація акціонерів (їх представників) про-
водиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представ-
нику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), 
представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повнова-
ження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до ви-
мог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку 
денного Загальних зборів не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати 
проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Това-
риства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних 
зборів.

таКоЖ Звертаємо ваШУ УваГУ, що власники цінних паперів, 
які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу 
яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депо-
зитарну систему України», мають право бути присутніми та зареє-
строваними на загальних зборах акціонерного товариства, що прово-
дяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для 
голосування).

Адреса власної веб-сторінці, на якій розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.
irp.od.ua

телефон для довідок (04841) 7-19-53

наглядова рада товариства
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Шановний аКцІонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ: 

14309379, місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, буд. 101) по-
відомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» за рішенням Наглядової ради Товариства:

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 12 квітня 2017 р. о 10 год. 
45 хв. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 29, Бц «аквамарин», 
4 поверх, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів – 06 квітня 2017 р.

проект порядку денного:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії 

Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її 
повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства.

2. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 
2016р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017р.

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

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності за 2016р.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонер-

ного товариства на приватне акціонерне товариство у зв’язку із змінами до 
Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» на ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС».

7. 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.

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

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

10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову 
раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

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

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.

13. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства, обран-
ня членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
з членами Наглядової ради Товариства.

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

15. Обрання Голови Правління та членів Правління Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 109 156 108 289
Основні засоби 73 135 57 429
Довгострокові фінансові інвестиції 124 124
Запаси 383 40
Сумарна дебіторська заборгованість 32132 50126
Грошові кошти та їх еквіваленти 3216 482
Нерозподілений прибуток 102 987 98 714
Власний капітал 105 871 101 598
Статутний капітал 84 84
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3285 6 691
Чистий прибуток 4273 9 994

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «марС»

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

0 0

0 0

0 0

209 209
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приватне аКцІонерне товариСтво «УКраїнСь-
Кий ІнСтитУт по проеКтУванню пІдприємСтв 
оБо ронної промиСловоСтІ та маШиноБУдУ-
вання «УКрпромпроеКт» (код ЄДРПОУ 25399701, місцезнахо-
дження: Україна, 03055, м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10) (надалі – «Това-
риство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі  – «Загальні збори»), які відбудуться 12 квітня 2017 р. 
об 10:00 годині за адресою: Україна, 03055, м. Київ, провулок тбілісь-
кий, 4/10, в адмінбудинку, 2-й поверх, кімната №206.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у річних 
загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення загальних 
зборів з 09:00 до 09:50 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 06 квітня 2017 р. 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-
лосування на загальних зборах Товариства.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства (і його ДП «Хортиця») у 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління.

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

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства (і його ДП «Хортиця») за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження виснов-
ків Ревізора.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результата-

ми фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання Членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради Товариства.

13. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з 
дати прийняття такого рішення та уповноваження особи на підписання та-
ких правочинів.

Для участі у загальних зборах необхідно надати:
 для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
 для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, за-
свідчених належним чином.

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

До дати проведення річних загальних зборів акціонери (учасники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: Україна, 03055, м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10, в адмінбудинку,  
2-й поверх, кімната №206, у робочі дні Товариства з 09:00 до 18:00 (пере-
рва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів – також у місці 
їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Козир Надія Михайлівна. 

Довідки за телефоном (044) 236-21-78
основні показники фінансово-господарської дiяльностi підприєм-

ства (тис. грн.)*

Найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів 14893,0 18361,9
Основні засоби 0,0 0,0
Довгострокові фінансові інвестиції 3004,9 3004,9
Запаси 45,9 49,4
Сумарна дебіторська заборгованість 2306,3 15111,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 446,5 64,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -20997,6 -20 250,9
Власний капітал 11100,1 11 806,3
Статутний капітал 32 056,3 32 056,3
Довгострокові зобов’язання 3079,3 6 393,5
Поточні зобов’язання 713,6 162,1
Чистий прибуток (збиток) -706,2 -140,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 205 600,0 3 205 600,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 19

приватне аКцІонерне товариСтво «родоС» 
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58) повідомляє, що річні 
загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2017 р. о 10-00 за адре-
сою: м. Київ, вул. ломоносова, буд. 58, кімн.2.

перелік питань включених до проекту порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії. 2.Визначення порядку та способу засвідчення 

бюлетенів для голосування. 3.Звіт директора. 4.Звіт наглядової ради. 5.Звіт ре-
візора. 6.Затвердження річного звіту 7.Розподіл прибутку і збитків. 8.Затвер-
дження статуту в новій редакції. 9.Затвердження внутрішніх положень в новій 
редакції. 10. Обрання директора. 11.Затвердження умов контракту з директо-
ром, обрання особи уповноваженої на підписання цього контракту.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 30917,2 18927,3
Основні засоби 2792,4 2961,2
Запаси 11278,3 5345,7

Сумарна дебіторська заборгованість 1332,7 349,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 14234,3 9016,9
Нерозподілений прибуток 25719,1 15362,1
Власний капітал 28081,7 17724,7
Статутний капітал 418,6 418,6
Поточні зобов'язання 2835,5 1202,6
Чистий прибуток (збиток) 10357,0 4577,6
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 6

Реєстрація учасників зборів з 09-00 до 09-45 за місцем проведення 
зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 06.04.17р. Проекти рішень щодо кожного з питань 
включених до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті http://
rodos.com.ua. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за міс-
цезнаходженням товариства кімн. №2, а в день проведення загальних 
зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з 
документами – директор Рябко В.І.

Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 427627 8 427627
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 70

Реєстрація учасників Річних Загальних зборів акціонерів буде здійсню-
ватися 12 квітня 2017 р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за адресою: 01033, 
м. Київ, вул. Жилянська, 29, БЦ «Аквамарин», 4 поверх, актовий зал.

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах 
акціонерів повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу; для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів 
акціонерів:

- до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів – за місцезнахо-
дженням ПАТ «МАРС»: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 101, корпус 2,  
7 поверх у робочі дні з 9.30 до 17.00 години;

- у день проведення Річних Загальних зборів акціонерів: за місцем їх 
проведення: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 29, БЦ «Аквамарин», 4 поверх, 
актовий зал.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами: Лещенко Н.М. Довідки за тел./факс: (044) 289-88-08.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акці-
онерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, 
за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 101.

Адреса веб-сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МАРС», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного 
з питань, включених до проекту порядку денного: http://mars.pat.ua/.

наглядова рада пат «марС»
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приватне аКцІонерне товариСтво «ера» (код 
ЄДРПОУ: 13711145, місцезнаходження: 08704, Київська обл., м. Обухів, 
вул. Каштанова, 72) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 11 квітня 
2017 року об 11:00 годині за адресою: 08704, Київська обл., м. обухів, 
вул. Каштанова, будинок 72, офіс 1.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у річ-
них загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення загаль-
них зборів з 10:20 до 10:50 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 05 квітня 2017р. 

проеКт порядКУ денноГо 
річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на загальних зборах Товариства.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

5. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Директора.

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

7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результа-

тами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Про обрання Ревізора Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового 

договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, вста-
новлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.

Для участі у загальних зборах необхідно надати:
 для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
 для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, 
засвідчених належним чином.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го http://13711145.infosite.com.ua/ 

До дати проведення річних загальних зборів акціонери (учасники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 08704, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, будинок 72, 
офіс 1, по вівторкам і четвергам з 10:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) 
а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. По-
садова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Директор Назаренко Руслан Володимирович. 

Довідки за телефоном: (04572) 6-66-37
основні показники фінансово-господарської дiяльностi підприєм-

ства (тис. грн.)*

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 5000 3921
Основні засоби 1214 415
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2590 3125
Сумарна дебіторська заборгованість 874 120
Грошові кошти та їх еквіваленти 43 98
Нерозподілений прибуток 279 163
Власний капітал всього: 1021 1137
Статутний капітал 9 9
Капітал у дооцінках 849 849
Поточні зобов'язання 3638 2571
Чистий прибуток (збиток) 114 71
Середньорічна кількість акцій (шт.) 187 187
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

17 17

приватне аКцІонерне товариСтво «енер-
ГІя  – ІнвеСт» (код ЄДРПОУ 24220539, місцезнаходження: Україна, 
03055, м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10) (надалі – «Товариство») повідо-
мляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (на-
далі – «Загальні збори»), які відбудуться 12 квітня 2017 р. об 15:00 годи-
ні за адресою: Україна, 03055, м. Київ, провулок тбіліський, 4/10, в 
адмінбудинку, 2-й поверх, кімната №206.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у річ-
них загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення загаль-
них зборів з 14:30 до 14:50 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 06 квітня 2017 р. 

проеКт порядКУ денноГо 
річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на загальних зборах Товариства.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора.

5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результа-

тами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
9. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
10. Про обрання Генерального директора Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового 

договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором То-
вариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договору (контракту) з Генеральним директо-
ром Товариства.

Для участі у загальних зборах необхідно надати:
 для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
 для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, 
засвідчених належним чином.

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

До дати проведення річних загальних зборів акціонери (учасники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: Україна, 03055, м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10, в адмінбудин-
ку, 2-й поверх, кімната №206, у робочі дні Товариства з 09:00 до 18:00 
(перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
Єлегіна Людмила Василівна. 

Довідки за телефоном (044) 236-21-78
основні показники фінансово-господарської дiяльностi підприєм-

ства (тис. грн.)*

найменування показника 
період

звітний попере-
дній 

Усього активів 664,9 696,0
Основні засоби 0,0 0,0
Довгострокові фінансові інвестиції 396,0 396,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 267,1 298,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 2,1
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-6190,9 -6 156,8

Власний капітал 629,2 663,3
Статутний капітал 6820,1 6820,1
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 35,7 33,6
Чистий прибуток (збиток) -34,1 -23,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18187,0 18 187,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1
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приватне аКцІонерне товариСтво «Со-
лар менедЖмент ГрУп» (далі – Товариство) (ідентифіка-
ційний код 37841948, місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, про-
вулок Киянівський, будинок 7А) повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 20 квітня 2017  року 
о 10:00 год.; Україна, м. Київ, провулок КиянІвСьКий, будинок 7а,  
6 поверх, кімната для переговорів.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: 20 квітня 2017 року о 9:00 год. – 20 квітня 2017 року 
о 9:45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 13 квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

4. перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1) Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 
Зборів акціонерів Товариства.

2) Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товари-
ства.

3) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 р.

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
5) Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2016 р.
6) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 р.
7) Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності То-

вариства у 2016 році.
8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акці-
онерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вар-
тості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства України.

5. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особис-
то або через уповноваженого представника до дати проведення За-
гальних зборів за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Кия-
нівський, будинок 7А, 6 поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 
16.00 год., 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, на-
лежно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право 
власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Директор Бакакін Олександр Андрійович.

5 1. адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://37841948.smida.gov.ua/

6. основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат  «Солар менедЖмент ГрУп», тис.грн.

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 157 015 157 016
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 156 958 156 958
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 18 42
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 16
Нерозподілений прибуток 13 13
Власний капітал 157 013 157 013 
Статутний капітал 157 000 157 000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2 3
Чистий прибуток (збиток) 0 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 628 000 000 628 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Телефони для довідок: (044) 272-42-46, (044) 272-42-48.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні.
директор прат «Солар менедЖмент ГрУп»             о.а. Бакакін

приватне аКцІонерне товариСтво «Київ-
мІСьКоформлення» (код ЄДРПОУ 32955565, місцезнаходжен-
ня: Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 56) (надалі – «То-
вариство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 19 квітня 2017 р. 
о 10:00 годині за адресою: Україна, 03151, м. Київ, повітрофлотський 
проспект, 56, в адмінбудинку, кімната директора №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у річ-
них загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення загаль-
них зборів з 09:00 до 09:50 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 12 квітня 2017 р. 

проеКт порядКУ денноГо 
річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на загальних зборах Товариства.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результа-

тами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Прийняття рішення про надання згоди на списання основних засо-

бів та уповноваження особи на виконання необхідних дій по списанню 
основних засобів.

11. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчинятися в рамках господарської діяльності Товари-
ством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення 
та уповноваження особи на підписання таких правочинів.

Для участі у загальних зборах необхідно надати:
 для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
 для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, 
засвідчених належним чином.

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

До дати проведення річних загальних зборів акціонери (учасники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 56, в адмін-
будинку, кімната Директора №1, у робочі дні Товариства з 08:00 до 17:00 
(перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Кращенко Ігор 
Вікторович. 

Довідки за телефоном (044) 248-34-03
основні показники фінансово-господарської дiяльностi підприєм-

ства (тис. грн.)*

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 7 093,4 6268,9
Основні засоби 232,6 390,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 38,6 36,0
Сумарна дебіторська заборгованість 18,6 168,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 130,5 107,2
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-9 036,6 -8 913,7

Власний капітал 4 635,4 4758,3
Статутний капітал 13 672,0 13 672,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 2 458,0 1 510,6
Чистий прибуток (збиток) -122,9 -60,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13 672 000,0 13 672 000,0
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

23 26
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приватне аКцІонерне товариСтво «фІнан-
Сова КомпанІя «ардЖент ГрУп» (далі – Товариство) 
(ідентифікаційний код 38707466, місцезнаходження: Україна, 04053, місто 
Київ, провулок Киянівський, будинок 7А) повідомляє про проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 21 квітня 2017  року 
о 16:00 год.; Україна, м. Київ, провулок КиянІвСьКий, будинок 7а,  
6 поверх, кімната для переговорів.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: 21 квітня 2017 року о 15:00 год. – 21 квітня 2017  року 
о 15:45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 14 квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

4. перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1) Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 
Зборів акціонерів Товариства.

2) Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товари-
ства.

3) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 р.

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
5) Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2016 р.
6) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 р.
7) Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності То-

вариства у 2016 році.
8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акці-
онерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вар-
тості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства України.

5. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто 
або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних 
зборів за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, бу-
динок 7А, 6 поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за 
винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загаль-
них зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі 
повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіре-
ність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції 
Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Бакакін 
Олександр Андрійович.

5 1. адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://38707466.smida.gov.ua/

6. основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат  «фК «ардЖент ГрУп», тис.грн.

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 120 352,0 120 353,9
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1,9 2,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 3,8
Нерозподілений прибуток (15 348,2) (15 349,6)
Власний капітал 120 351,8 120 350,4
Статутний капітал 118 000 118 000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 0,3 3,5
Чистий прибуток (збиток) 1.3 (828511)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 472 000 000 472 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Телефони для довідок: (044) 272-42-46, (044) 272-42-48.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні.
Генеральний директор прат «фК «ардЖент ГрУп» о.а. Бакакін

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «ГаЗ-
транЗит» З ІноЗемни-
ми ІнвеСтицІями»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

25273549

3. Місцезнаходження емітента 04053, м. Київ, вул. Артема, 26-В
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

044 490-25-25; 044 490-25-20

5. Електронна поштова адреса 
емітента

аt45@atrep.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.gastransit.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ат «Газтранзит» (протокол № 59 

від 06 березня 2017 року), відповідно до норм чинного законодав-
ства та Статуту, прийнято рішення щодо зміни складу посадових 
осіб емітента: 

припинено повноваження: члена Наглядової ради - Власової 
Світлани Володимирівни (згоду на розкриття паспортних даних не на-
давала) на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол  
№ 59 від 06 березня 2017 року) у зв'язку з достроковим припиненням 
повноважень. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Цій 
особі не належить пакет акцій емітента. Перебувала на посаді з 
29.04.2014 р. по 06.03.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

припинено повноваження: члена Наглядової ради - Щербенка Ві-
талія Вікторовича (згоду на розкриття паспортних даних не надавав) на 
підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 59 від 
06  березня 2017 року) у зв'язку з достроковим припиненням повнова-
жень. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Цій особі не 
належить пакет акцій емітента. Перебував на посаді з 31.05.2016 р. по 
06.03.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

обрано: членом Наглядової ради - Власову Світлану Володимирівну 
(згоду на розкриття паспортних даних не надавала) на підставі рішення 
Загальних зборів акціонерів (Протокол № 59 від 06 березня 2017 року). Не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента. Цій особі не належить 
пакет акцій емітента. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 
років своєї діяльності обіймає посаду - Головний радник голови правління 
Служби голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України».

обрано: членом Наглядової ради - Щербенка Віталія Вікторовича 
(згоду на розкриття паспортних даних не надавав) на підставі рішення 
Загальних зборів акціонерів (Протокол № 59 від 06 березня 2017 року). 
Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Цій особі не нале-
жить пакет акцій емітента. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В період з 
лютого 2009 р. по квітень 2015 р. займав посаду – Голова Наглядової 
ради ТОВ «Галерея «Боттега»; з вересня 2012 р. по лютий 2013 р. - 
Директор у ТОВ «Альтер-Еко»; з квітня 2015 р. по червень 2016 р. - Ди-
ректор з питань енергозбереження та матеріально-технічного забезпе-
чення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»; з червня 
2016 р. по теперішній час - Директор з адміністративної діяльності та 
енергоефективності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України».

приЗнаЧено: Першого заступника Голови Наглядової ради - Клюка 
Богдана Олексійовича (згоду на розкриття паспортних даних не надавав) 
на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 59 від 
06  березня 2017 року). Не володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та. Цій особі не належить пакет акцій емітента. Строк, на який призначено 
особу - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - Пре-
зидент Української нафтогазової академії.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. Голова правління ат «Газтранзит» м.п. лінчевський, 
07.03.2017 р.
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приватне аКцІонерне товариСтво «УКраїн-
СьКо-польСьКий виЩий навЧальний ЗаКлад 
«центрально-європейСьКий УнІверСитет» (надалі-
Товариство) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, що відбудуться 30.04.2017р. о 16 00 за місцезнаходженням Това-
риства за адресою 03680 м. Київ, вул. Козацька 120/4 на 3-му поверсі, кім-
ната № 20. Реєстрація акціонерів з 15.00 до 15.45. Перелік акціонерів, які ма-
ють право на участь у Загальних Зборах складено станом на 25.04.2017 р. Для 
участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або 
довіреність на право участі у зборах.

порядоК денний
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

Зборів. 2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на За-
гальних Зборах. 3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 
2016 р. 4. Звіт Наглядової ради Товариства. 5. Звіт Ревізора за 2016 р. 
6.  Затвердження річного звіту, балансу за 2016р., розподіл прибутку Това-
риства. 7. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. 
8.  Про зміну складу посадових осіб Товариства.

Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту по-
рядку денного: kga.mbk.biz.ua

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
Зборів за місцезнаходженням Товариства 03680 м. Київ, вул. Козацька 
120/4 на 3-му поверсі, кімната № 20.: - до дати проведення Загальних 
Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попе-
редньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення За-
гальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Чернен-
ко Л.М. Телефон для довідок: : (044) 278-2473.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн. 2015/2016 рр.)
Усього активів : 1901,4/1915,6; Основні засоби: 781,1/ 686,7; Довгостро-

кові фінансові інвестиції : 0 / 0; Запаси: 80,5/ 68,4; Сумарна дебіторська 
заборгованість: 319,4/708,4; Грошові кошти та їх еквіваленти: 250,9/ 168,7; 
Нерозподілений прибуток:1489,7/ 1521,1; Власний капітал:1754,7/ 1786,1; 
Статутний капітал: 212/ 212; Довгострокові зобов’язання:0/0; Поточні 
зобов’язання: 146,7/ 129,5; Чистий прибуток(збиток):5,7/31,4; Середньоріч-
на кількість акцій(шт): 4240/4240; Кількість власних акцій, викуплених 
(шт):0/0; Чисельність працівників: (осіб) 49/40.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мІЖреГІональне Бюро КонСалтинГУ» 
(надалі-Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
відбудуться 30.04.2017  року о 9.00 за місцезнаходженням Товариства 
за адресою : 02125 м.Київ, проспект визволителів 1, у офісі 620. 
Реєстрація акціонерів з 8:30 до 8:45. Перелік акціонерів, які мають пра-
во на участь у Загальних Зборах складено станом на 25.04.2017р.Для 
участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), 
або довіреність на право участі у зборах.

порядок денний
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загаль-

них Зборів.2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на 
Загальних Зборах. 3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 
2016 р. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. 5. Затвердження річного звіту, 
балансу за 2016р., порядок покриття збитків Товариства. 6. Про затвер-
дження нової редакції Статуту Товариства.

Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту по-
рядку денного: mbk.biz.ua

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
Зборів за місцезнаходженням Товариства 02125 м.Київ, проспект Ви-
зволителів 1, у оф.620.: - до дати проведення Загальних Зборів – у ро-
бочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою до-
мовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних 
Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Черненко Л.М. 
Телефон для довідок: : (044) 544-1777.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн. 2015/2016 рр.)
Усього активів : 270,4/215,2; Основні засоби: 0/0; Довгострокові фі-

нансові інвестиції : 0/0; Запаси: 0/0; Сумарна дебіторська 
заборгованість:256,1/198,6; Грошові кошти та їх еквіваленти: 14,3/16,6; 
Нерозподілений прибуток: 207,3/ 151,6; Власний капітал:269,9/ 214,2; 
Статутний капітал: 60/60; Довгострокові зобов’язання:0/0; Поточні 
зобов’язання: 0,5/1; Чистий прибуток (збиток):(59,4)/(55,7); Середньоріч-
на кількість акцій(шт): 6000/6000; Кількість власних акцій, викуплених 
(шт) 0/0, Чисельність працівників:1 /1.

Додаток 
До рішення Наглядової Ради від «06» березня 2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво «молодІЖ-
ний Житловий КомплеКС ІнтернацІоналІСт»

(код за єдрпоУ 01282609, місцезнаходження: 61058, м. Харків, 
вул.  данилевського, 38)

Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
18.04.2017 р. о 11-00 годині, за адресою : 61058, Харківська область, 
м.  Харків, вул. данілевського,38, каб. 5

Реєстрація учасників зборів здійснюється за місцем проведення зборів 
з 10-20 до 10-40 год.
проеКт порядКУ денноГо (перелІК питань, Що виноСятьСя 

на ГолоСУвання):
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів.
4.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування. 
5. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства 

за 2016 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Звіт Наглядової ради товариства.
8. Затвердження річної звітності та балансу Товариства за 2016 фінан-

совий рік та перспективи 
розвитку товариства.
9. Про розподіл прибутку за 2016 рік. з урахуванням вимог, передбаче-

них законодавством.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту директора ( виконавчого органу) та звіту ревізійної комісії .
11. Про відкликання членів Наглядової ради.
12. Про відкликання членів Ревізійної комісії.
13. Про обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії 

Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 42390,1 52825,4
Основні засоби 759,6 1004,6
Довгострокові фінансові інвестиції 5,0 5,0
Запаси 21527,4 169,5
Сумарна дебіторська заборгованість 9169,0 28978,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 969,4 1463,9
Нерозподілений прибуток 8953,1 8953,1
Власний капітал 9606,6 8794,2
Статутний капітал 40,9 40,9
Довгострокові зобов'язання 19513,0 35579,3
Поточні зобов'язання 13270,5 8451,9
Чистий прибуток (збиток) 812,4 575,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27243 27243
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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 11 квітня 2017р., за три робочі дні до 
дня проведення зборів. Учасникам зборів необхідно мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – довіреність, 
оформлену згідно діючого законодавства та документ, що посвідчує осо-
бу. З матеріалами, які надаються на розгляд загальних зборів, акціонери 
можуть ознайомитись за адресою: 61058, Харківська область, м.Харків, 
вул. Данілевського, 38, каб. 5 ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст» , з понеділка 
по п’ятницю з 11-00 до 17-00 год. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами Солдатська О.Л. Докумен-
ти надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайом-
лення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не 
пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведен-
ня чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються 
учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попередньо-
го письмового запиту.

Телефон для довідок: (057)705-27-01. наглядова рада 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 10 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

104

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Завод 
молоЧної КиСлоти» (код за ЄДРПОУ 00382119, місцезнахо-
дження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 53) повідомляє про 
скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» за рішенням Нагля-
дової ради Товариства.

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 11 квітня 2017 р. об 11 год. 
00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. фрунзе (Кирилівська), буд. 53, 
зал засідань.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів - 05 квітня 2017 р.

проект порядку денного:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 

комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, 
строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комі-
сії Товариства.

2. Звіт Генерального директора за підсумками фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора за 2016р. Визначення основних на-
прямків діяльності Товариства на 2017р.

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

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності за 2016р.

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

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Товариства.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо 
ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, переви-
щує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за да-
ними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись 
Товариством у період з 11 квітня 2017 року по 10 квітня 2018 року (включно), із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, 
становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товари-
ством у період з 11 квітня 2017 року по 10 квітня 2018 року (включно), із за-
значенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів 
акціонерів:

- від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних 
зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів 
за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилів-
ська), буд. 53, у кабінеті Генерального директора, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 
00 хв. кожного четверга;

- у день проведення Річних Загальних зборів акціонерів – у приміщенні 
реєстрації акціонерів за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилів-
ська), буд. 53, зал засідань.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: Генеральний директор Левицький Олександр 
Петрович. Контактний телефон: 044 482-45-86.

Реєстрація учасників Річних Загальних зборів акціонерів буде здійсню-
ватися 11 квітня 2017 р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за адресою: 04080, 
м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 53, зал засідань.

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах 
акціонерів повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу; для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акці-
онерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, 
за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 53.

Адреса веб-сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
ВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://zmk.pat.ua.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
найменування показника Звітний

2016 рік
попере-

дній
2015рік

Усього активів 31665 4862
Основні засоби 987 1108
Дострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 155 211
Сумарна дебіторська заборгованість 6025 2646
Грошові кошти та еквіваленти 31 50
Нерозподілений прибуток -419 196
Власний капітал 165 780
Статутний капітал 220 220
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 31500 4082
Чистий прибуток -615 -43
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22 035 300 22 035 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 14

наглядова рада пат «Завод молоЧної КиСлоти»

приватне аКцІонерне товариСтво «СмаК.», 
місцезнаходження: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Незалеж-
ності 4, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 12 квітня 2017 року о 10-00 за адресою: 37600, полтав-
ська область, м. миргород, вул. незалежності 4, в адмінприміщенні 
товариства, І-поверх, кімн.№1.

Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. 12 квітня 2017 року за 
місцем проведення зборів.

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

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

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

господарської діяльності товариства за 2016 р. Затвердження річної фінан-
сової звітності та порядку покриття збитків.

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

раду, Ревізора, Виконавчий орган.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та 
надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

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

Найменування показника Період
Звітний 2016 р. Попередній 2015 р.

Усього активів 5739,4 5607,0

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

1270,6 1270,6

Довгострокові фінансові інвестиції 3817,4 3817,4
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 519 516,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,2 2,9
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток)

-488,4 -276,8

Власний капітал 2341,6 2341,6
Статутний капітал 2 030,0 2 030,0
Довгострокові зобов’язання 3084,4 3084,4
Поточні зобов’язання 525 181
Чистий прибуток (збиток) -211,6 -57
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 030 000 2 030 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

 2 2

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріала-
ми під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 37600, 
Полтавська область, м. Миргород, вул. Незалежності 4, у головного бухгалтера 
товариства Канонік А.А. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день прове-
дення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05355) 52-408.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  – 6.04.2017 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - 
http:// 32500147.smida.gov.ua.
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ГравІтон» 

м. Чернівці, вул. Руська, 248, код за ЄДРПОУ 14314647
Наглядова рад ПАТ «Гравітон» повідомляє, про скликання річних за-

гальних зборів акціонерів, які відбудуться 21.04.2017 року о 16:00 годині 
за адресою : м. Чернівці, вул. руська, 248, зал засідань, 3 поверх. Ре-
єстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 21.04.2017р. з 
15:00 до 15:50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі 
у зборах учасникам зборів необхідно мати документ – паспорт, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує 
право їх участі і голосування на річних загальних зборах акціонерів, 
оформлений згідно з вимогами чинного законодавства. Відсутність таких 
документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах станом на 24 год. 18.04.2017р. 

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

1.Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря, затвердження регламенту роботи 
зборів.
3. Звіт директора ПАТ «Гравітон» про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2016 рік та визначення основних 
напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2016р.
5. Звіт Наглядової ради про роботу у 2016 році та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. Затвердження 
звіту ревізійної комісії.
7. Розподіл прибутку ПАТ «Гравітон» за 2016 рік.
8.Про відкликання членів Наглядової ради ПАТ «Гравітон».
9.Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Гравітон».
10.Про надання згоди на вчинення значного правочину.
11.Про внесення змін до Статуту, шляхом викладення його у новій 
редакції. Визначення осіб, якім надаються повноваження підписати від 
імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у 
відповідності до законодавства.

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

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 46574 26382
Основні засоби 37807 18626
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3104 4866
Сумарна дебіторська заборгованість 4607 1071
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 31
Нерозподілений прибуток 384 (1641)
Власний капітал 20133 19314
Статутний капітал 19749 19749
Довгострокові забовʼязання - -
Поточні забовʼязання 18521 7068
Чистий прибуток (збиток) 445 17
Середньорічна кількість акцій (шт.) 78995296 78995296
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)

28 26

Адреса веб-сайту товариства на якому розміщення інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - https://sites.google.com/site/patgraviton/povidomlenna-pro-zbori

Ознайомитися з документами з питань порядку денного акціонерам 
можна у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням товариства за 
адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248, в кабінеті директора, у день про-
ведення зборів з 15:00 до 15:45 год. в залі засідань.

Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових загаль-
них зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на 
веб-сайті https://sites.google.com/site/patgraviton/rozkritta-informaciie протя-
гом 10 робочих днів після закриття загальних зборів. Довідки за тел. 
(0372)  57 – 03 – 34 

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Чорноусенко В.А.

наглядова рада пат «ГравІтон».

приватне аКцІонерне товариСтво «фондо-
ва БІрЖа «ІннеКС» (код за ЄДРПОУ 23425110) повідомляє про 
проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 12.04.2017 року об 12-
00 год. за адресою: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд.70, 11-й пов.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах: буде здійснюватись 12.04.2017 р. за місцем проведення Загальних 
зборів,

Початок реєстрації об 11-00;
Закінчення реєстрації об 11-45.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-

них зборах: перелік буде складено станом на 24 годину 06.04.2017 року.
Для участі у зборах, акціонерам та представникам акціонерів необхідно 

мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження пред-
ставника (для керівників юридичних осіб - документ про призначення на по-
саду та витяг із Статуту, у якому визначені повноваження керівника, для ін-
ших представників - доручення на участь у Загальних зборах акціонерів).

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

1) Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «ФБ «ІННЕКС». Затвердження регламенту роботи За-
гальних зборів акціонерів. 

2) Звіт Біржової ради за 2015-2016 роки.
3) Звіт Правління за 2015-2016 роки.
4) Звіт Ревізора за 2015-2016 роки.
5) Затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результа-

ти діяльності за 2015-2016 роки.
6) Розподіл прибутку і збитків за 2015-2016 роки.
7) Основні напрямки діяльності в 2017-2018 роках.
8) Внесення змін до Статуту ПрАТ «ФБ «ІННЕКС».
9) Припинення повноважень Члена Біржової ради.
10) Обрання Члена Біржової ради.
11) Про затвердження умов договору з Членом Біржової ради. Про обрання 

особи, уповноваженої на підписання договору з Членом Біржової ради.
12) Дострокове припинення повноважень Ревізора.
13) Обрання Членів Ревізійної комісії.
14) Затвердження внутрішніх положень: Про Ревізійну комісію ПрАТ «ФБ 

«ІННЕКС», Про Біржову раду ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» (у новій редакції). 
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-

тя рішень та надати пропозиції з питань проекту порядку денного за адресою: 
03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд.70, 11-й пов., у робочі дні: з понеді-
лка по п’ятницю з 10-00 по 16-00 годину, а в день проведення зборів - за місцем 
їх проведення. Тел. для довідок: (044)221-01-40. Відповідальна особа за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Ісаєва В.А.

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://www.innex-group.com. 

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФБ 
«ІННЕКС» за 2015, 2016 роки (тис. грн.), вказані у консолідованій звітності, 
складеної за МСФЗ.

Найменування показника

Період
2015 2016

звіт-
ний

попере-
дній

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 16338 16590 24137 16338
Основні засоби 1561 1773 1440 1561
Довгострокові фінансові інвестиції - - - -
Запаси - - - -
Сумарна дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи 

11377 4373 17853 11377

Грошові кошти та їх еквіваленти 742 7771 313 742
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток)

(126) (186) (505) (126)

Власний капітал 15665 15608 15246 15665
Статутний капітал 15000 15000 15000 15000
Довгострокові зобов'язання - - - -
Поточні зобов'язання 673 982 8891 673
Чистий прибуток (збиток) 57 49 (476) 57
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)

12 14 13 12

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління прат «фБ «ІннеКС»  Ісаєва в.а. 

09.03.2017 р.
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до уваги акціонерів
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«БереЗнянСьКий «аГротеХСервІС»
(надалі – товариство)

Адреса місцезнаходження Товариства: 15622, Чернігівська обл., Менський р-н, 
смт.Березна, Площа Революції,буд.3.

Повідомляємо про скликання «14» квітня 2017 року о 10.00 годині за київ-
ським часом річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС», код ЄДРПОУ 
00909331, за адресою: 15622, Чернігівська обл., менський р-н, смт.Березна, 
площа революції,буд.3, в кабінеті Голови правління товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах буде проводитись з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. за київським ча-
сом за адресою проведення річних Загальних зборів, а саме: 15622, Черні-
гівська обл., Менський р-н, смт.Березна, Площа Революції,буд.3, в кабінеті 
Голови правління Товариства. 

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

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

нерів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської 

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

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

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, затвердження висновків 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

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

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

Статуту Товариства.
12. Визначення повноважених осіб, яким делегується право на внесення 

змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реє-
стрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

13. Затвердження Положень Товариства: «Про Загальні збори  
ПрАТ «БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС», «Про Наглядову раду  
ПрАТ «БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС», «Про Директора  
ПрАТ «БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС», «Про Ревізора  
ПрАТ «БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС», «Кодекс корпоративного 
управління ПрАТ «БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС».

14. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
15. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
17. Затвердження умов договорів, встановлення розміру винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що будуть 
укладені з членами Наглядової Ради Товариства.

18. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання Ревізора Товариства. 
20. Затвердження умов договору, встановлення розміру винагороди, об-

рання особи, яка уповноважується на підписання договору, що буде укла-
дений з Ревізором Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акці-
онерного товариства «БереЗнянСьКий «аГротеХСервІС». (тис. грн.) 

 найменування 
 показника

період

Звітний  попере-
дній 

2016р. 2015р.
Усього активів 241,5 244,8
Основні засоби 156,4 159,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 85,1 85,1
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Статутний капітал 136,3 136,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Власний капітал 238,9 238.9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4,3 5,9
Чистий прибуток (збиток) - 3.1
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 545400 545400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 1 1

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

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у річних Загальних зборах, станом на 24 годину - на «10» квітня 
2017 року (за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встанов-
леному законодавством про депозитарну систему України).

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 15622, Чернігівська обл., Менський р-н, смт.Березна, Площа 
Революції,буд.3, щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 09.00 - 16.00 
за київським часом, а в день проведення річних зборів за місцем їх прове-
дення за адресою: 15622, Чернігівська обл., Менський р-н, смт.Березна, 
Площа Революції,буд.3, в кабінеті Голови правління Товариства. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами - Голова правління Галенко А.П.

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

телефон для довідок (04644)2-52-60.
Голова правління  Галенко а.п. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Державна продовольчо-зернова корпорація України» 

2. Код за ЄДРПОУ 37243279
3. Місцезнаходження 01033 Київ Саксаганського,1
4. Міжміський код, телефон та факс 0442061549 0442061507
5. Електронна поштова адреса 
andrijchuk@pzcu.gov.ua

II. текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято <Міністерством аграрної політики 

та продовольства України> 03.03.2017 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі <наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 03.03.2017 р. № 60-п>.
Посадова особа Швець Олег Станіславович (паспорт: серія ТТ номер 

196642 виданий 29.10.2013 р. Деснянський РВ ГУДМС України в місті Ки-
єві), призначена на посаду заступник голови Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: <не визначено>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: < дирек-

тор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фі-
нансових послуг, перший заступник Голови Правління ЗАТ «СДСК 
«Спецексімстрах», директор фінансового департаменту ПАТ «Аграрний 
фонд»>.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0> акцій.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«дерЖавна продовольЧо-Зернова КорпорацІя УКраїни» 
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повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «федорІвСьКе»
Місцезнаходження Товариства: 23522, Вінницька область, Шаргород-

ський район, с. Федорівка, вул.50-річчя Жовтня, 9.
Загальні збори відбудуться 14 квітня 2017 р. о 12 годині за адресою: 

вінницька область, Шаргородський район, с. федорівка, вул.50-річчя 
Жовтня, 9, в Будинку культури.

Реєстрація акціонерів почнеться об 11 год. і закінчиться об 11 год. 45 хв. 
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах є 24 година 10.04.2017 р.

проект порядку денного :
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припинен-

ням повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 

2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2016 р. 

3. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2016 р. та стан Товариства. 
Прий няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Висновок незалежної аудиторської фірми щодо річного звіту Товари-
ства за 2016 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 
Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством 

за 2016 р.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

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

9. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх 

приватне аКцІонерне товариСтво «федорІвСьКе»
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Шановний аКцІонер!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

«Слов’янСьКий маШиноБУдІвний Завод»
(84122, донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Чубаря/Світлодарська, 65, 

код за єдрпоУ 01412377)
рІЧнІ ЗаГальнІ ЗБори аКцІонерІв вІдБУдУтьСя

12 квітня 2017 року о 14-00 год. за місцем знаходження Товариства за 
адресою: 84122, донецька область, м. Слов’янськ, вул. Чубаря/Світло-
дарська, 65, актова зала

Час проведення зборів: з 14-00 год. 
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-

них зборах: початок о 13-00 год., закінчення реєстрації о 13-45 год.
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

річних загальних зборах:
Станом на 24-00 годину 06 квітня 2017 року.

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) :
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
З. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Про затвердження звіту голови правління про результати фінансово-

господарської діяльності ПАТ «Слов'янський машинобудівній завод» за 
2016 рік.

 5. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік.
 6. Про затвердження висновку Ревізійної комісії за 2016 рік.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління, 

звіту Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії.
 8. Затвердження річного звіту ПАТ «СМЗ» за 2016 рік.
 9. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2016 рік з 

урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
 10. Зміна типу Товариства з публічного на приватне, та приведення всіх 

документів Товариства (Статуту, Положень та інше) у відповідність до дію-
чого законодавства.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів 
Наглядової ради, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними,обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Припинення повноважень членів правління, обрання членів прав-
ління та голови правління, затвердження умов трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з ними; обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Правління.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

 14. Питання, запропоновані до розгляду акціонерами.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 84122 Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Чубаря/Світлодарська, 65, з 13.03.2017 р. 
до дати проведення загальних зборів у робочі дні та робочий час з 7-00 до 
16-00 , в день проведення зборів з 7-00 до 13-45. Посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  — 
начальник юридичного бюро ПАТ «СМЗ» Петрова Н.М., контактний теле-
фон (06262) 2-29-23. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: http://smz.ua

 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів — доручення, оформлене згідно з ви-
могами чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

телефон для довідок: (06262) 2-63-42
Голова правління
пат «СмЗ»  п.а.придворов 

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

найменування показника період
2015 2016

Усього активів 123 200 103 177
Основні засоби 11 696 11 663
Довгострокові фінансові інвестиції 9 250 9 262
Запаси 31 214 48136
Сумарна дебіторська заборгованість 62 704 30 155
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 224 2 127
Нерозподілений прибуток 21 054 21 113
Власний капітал 27 873 27 932
Статутний капітал 2 644 2 644
Довгострокові зобов’язання 1 593 922
Поточні зобов’язання 93 734 74 323
Чистий прибуток 300 59
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 577 320 10 577 320
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 549 542

довідки за телефонами: (06262) 2-78-41, (06262) 2-63-42
наглядова рада пат «СмЗ»

Голова правління
пат «СмЗ»  п.а.придворов

необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних 
правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства. 

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

поКаЗниК
період

Звітн
2016

поперед
2015

Усього активів 45859 29953,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12111,9 7841,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 13762 8784,0
Сумарна дебіторська заборгованість 8130,,8 5145,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 2191,6 58,2
Власний капітал 39208,1 22535,8
Статутний капітал 951 951,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 34218,8 17850,7
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6686,9 7417,3
Чистий прибуток (збиток) 16672,3 6084,7
Кількість власних акцій, викуплених протягом року 0 0

Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом року

0 0

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підго-
товки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті 
«Бухгалтерія», в робочі дні тижня з 8 до 16 години, а в день проведення за-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства 
Токан Сергій Васильович. Зміни щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного та проектів рішень із запропонованих питань, можуть вноситись 
акціонерами 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 зборів. адреса веб-сайту Товариства, на якому роз-
міщені проекти рішень щодо кожного питання, включеного до проекту по-
рядку денного fedorivske.com.ua/

для участі у зборах та для ознайомлення з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, при собі 
обов»язково необхідно мати: 

акціонерам — паспорт ; довіреним особам акціонерів — паспорт та по-
свідчену згідно з чинним законодавством України довіреність. 

Телефон для довідок: (04344) 2-86-32.
наглядова рада.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Платинум Банк"

2. Код за ЄДРПОУ 33308489
3. Місцезнаходження 03680 м.Київ вул. Амосова, 12

4. Міжміський код, телефон та факс 044 492 90 98 -
5. Електронна поштова адреса iosadcha@platinumbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://ua.platinumbank.com.ua/view.
reporting/

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

II. текст повідомлення

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “платинУм БанК”
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16.03.2017 року наказом Банку № IМВ/К-00980 вiд 09.03.2017 року 
звiльнено з посади Члена Правлiння Кривов’яза Вадима Олеговича (пас-
порт серiї СМ №367034, виданий Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй 
областi, 02.11.2001 року), у зв’язку зi скороченням штату працiвникiв, згiдно 
з п.1 ст.40 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посадi з 
01.02.2016 р. по 16.03.2017 р. Часткою в статутному капiталi та акцiями 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. З моменту звiльнення посада Члена Правлiння виводиться зi 
штатного розпису.

З 16.03.2017 року наказом Банку № IМВ/К-00979 вiд 09.03.2017 року 
звiльнено з посади Члена Правлiння Коника Володимира Ярославовича 
(паспорт серiї СР №346378, виданий Рiвненським МУ УМВС України в 
Рiвненськiй областi, 30.01.1998 року), у зв’язку зi скороченням штату 
працiвникiв, згiдно з п.1 ст.40 КЗпП України. Посадова особа перебувала на 

посадi з 01.12.2015 р. по 16.03.2017 р. Часткою в статутному капiталi та 
акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. З моменту звiльнення посада Члена Правлiння виводиться 
зi штатного розпису.

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 Iрклiєнко юрiй петрович
Уповноважена особа 
фГвфо на лiквiдацiю 
пат «птБ»

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.09
(дата)

ШановнІ аКцІонери!

приватне аКцІонерне товариСтво 
«рІвне-авто», ідентифікаційний код – 05391175 (надалі – Това-
риство), місцезнаходження якого: Україна, 33027, Рівненська обл., м. Рів-
не, вул. Київська, 110А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 
24.02.2017 року, призначених на 13 квітня 2017 року о 12:00 годині за 
адресою: Україна, 33027, рівненська обл., м. рівне, вул. Київська, 110а, 
каб. 12, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що ви-
носяться на голосування):

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

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

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

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

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

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

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

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

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

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

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

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

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

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

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

(тис. грн.)
найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 28 787 27 161

Основні засоби 22 609 22 973
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 1 541 1 110
Сумарна дебіторська заборгованість 243 505
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 212 166
Нерозподілений прибуток 5 451 4 871
Власний капітал 21 775 21 195
Статутний капітал 16 114 16 114
Довгострокові зобов'язання 883 883
Поточні зобов'язання 6 097 4 988
Чистий прибуток (збиток) 580 (599)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15 346 187 15 346 187
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 46

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 
11:00 год.; закінчення реєстрації - о 11:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 07 квітня 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, 33027, Рівненська обл., м. Рівне, 
вул. Київська, 110А, каб. №6 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, 33027, Рівненська обл., м. 
Рівне, вул. Київська, 110А, каб. №12. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
Хом’як Віталій Іванович. Контактна особа – Слесар Катерина Миколаївна. 
Довідки за телефоном: (0362) 643-110.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://rivne-avto.ukravto.ua/. Підтверджую достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні.

Генеральний директор  Хом’як віталій Іванович

06.03.2017 ТОВ «КУА «Капітал СМ» (ЄДРПОУ 36013061) прийнято ріш. 
про дострок. лікв. ПВІФ «Класик Інвест». Заяви про кред.вимоги подаються 

в письмовому вигляді за адресою м.Полтава, вул.Комсомольська, 36, к.204 
протягом двох місяців після публікації

пвІф «КлаСиК ІнвеСт»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 10 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

110

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АЗАЛІЯ 49
2. ПРАТ АЗОВЗОВНІШТРАНС 9
3. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ІНДУСТРІАЛБАНК»
81

4. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«КОНКОРД»

72

5. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 36
6. ПАТ АЛЬФА БАНК 25
7. ПАТ АЛЬФА БАНК 73
8. ПРАТ АРЦИЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
34

9. ПРАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 90
10. АТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 7
11. ПРАТ АТОМСЕРВІС 32
12. ПАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 46
13. ПРАТ БЕРДИЧІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
36

14. ПАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-
ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ

48

15. ПАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 53
16. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ 51
17. ПРАТ БЕРЕЗИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 35
18. ПРАТ БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 106
19. ПРАТ БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ 

СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ
80

20. ПРАТ БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 35
21. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 530
84

22. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СОРТНАСІННЄОВОЧ»

15

23. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8 69
24. ПАТ БУЧАЧГАЗ 70
25. ПАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
106

26. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ»

59

27. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ»

61

28. ПРАТ ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

68

29. ПРАТ ВІННИЦЯТУРИСТ 24
30.  ВОЛИНСЬКЕ АТЗТ «УКРГОСПТОВАРИ» 50
31. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 92
32. ПРАТ ВОЛИНЬТУРИСТ 28
33. ПРАТ ГАДЯЦЬКЕ БУРЯКОГОСПОДАРСТВО 38
34. ПРАТ ГАЗІНВЕСТ 18
35. ПРАТ ГАЗТРАНЗИТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 102
36. ПРАТ ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ 

СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ
45

37. ПРАТ ГАЛИЧИНА-АВТО 91
38. ПАТ ГІДРОСИЛА 52
39. ПРАТ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД 32
40. ПРАТ ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА 38

41. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 43
42. ПРАТ ГОРОДОЦЬКИЙ КАР’ЄР 11
43. ПРАТ ГОСПТОВАРИ 46
44. ПАТ ГОТЕЛІ ТРУСКАВЦЯ 49
45. ПАТ ГРАВІТОН 105
46. ПАТ ГУСАРІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБУГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
4

47. ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 
КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ 

107

48. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА 
БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

57

49. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 61
50. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9 61
51. ПРАТ ДНІПРОТУРИСТ 58
52. ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ 93
53. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

«МЕТАЛІСТ»
47

54. ПРАТ ЕЛОПАК-ФАСТІВ 95
55. ПРАТ ЕНЕРГІЯ – ІНВЕСТ 100
56. ПРАТ ЕРА 100
57. ПРАТ ЖИТОМИР-АВТО 14
58. ПАТ ЗАВОД «СТРОММАШИНА» 69
59. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 104
60. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 31
61. ПАТ ЗАВОД СПЕЦБЕТОН 51
62. ПАТ ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ 55
63. ПРАТ ЗАПОРІЖТУРИСТ 88
64. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 50
65. ПРАТ ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА 48
66. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД 34
67. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 

ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
33

68. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

34

69. ПРАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 
«ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»

97

70. ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА 16
71. ПРАТ ІМЕНІ КІРОВА 45
72. ПРАТ ІМЕНІ ПОКРИШЕВА 45
73. ПРАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 37
74. ТОВ ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД» 67
75. ПАТ ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД 54
76. ПАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 47
77. ПАТ КАМ’ЯНСЬКИЙ 46
78. ПРАТ КАУЧУК 80
79. ПРАТ КДЗ 8
80. ПАТ КИЇВГУМА 64
81. ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 13
82. ПРАТ КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ 101
83. ПРАТ КІЛЬЦЕ 9
84. ПРАТ КІРОВОГРАДБУДМАТЕРІАЛИ 60
85. ПАТ КОВЕЛЬСЬКЕ ШБУ-63 85
86. ПРАТ КОМПЛЕКС «ЛЮБЕЦЬКИЙ» 8
87. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ’ЯНКА» 62

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво "СтраХо-
ва КомпанIя "євро-
пейСьКий виБIр"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

33719849

3. Місцезнаходження емітента 04073 Київ проспект Московський 
(Степана Бандери), б.8

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044)337-58-43 (044)337-58-43

5. Електронна поштова адреса емітента office@evrovubor.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.evrovubor.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб 
емiтента

2. текст повідомлення
Наказом Директора Товариства вiд 09.03.2017 р. Репiну Марiю 

Костянтинiвну за угодою сторiн згiдно п.1 ст.36 КЗпПУ звiльнено з посади 
Головного бухгалтера з 09.03.2017 р. Особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. 

Часткою в Статуному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 10 рокiв 3 мiсяцi. 
Замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено), на посаду голов-
ного бухгалтера нiкого не призначено.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
директор ____________ Сегеда микола миколайович

М.П.
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
88. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 29
89. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
12

90. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 42
91. ПАТ КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ПОРОШКОВОЇ 

МЕТАЛУРГІЇ
6

92. ПАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 42
93. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1 63
94. ТОВ КУА «КАПІТАЛ СМ» ПВІФ «КЛАСИК ІНВЕСТ» 109
95. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 36
96. ПРАТ ЛАДА-ПОДІЛЛЯ 33
97. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
42

98. ПРАТ ЛИСТ 50
99. ПРАТ ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 37
100. ПАТ ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО 56
101. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» 79
102. ПАТ МАРС 98
103. ПРАТ МЕГА-РЕСУРС 79
104. ВАТ МЕРИДІАН ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА 7
105. ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 6
106. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ 44
107. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ 44
108. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ 

КОМБІНАТ
55

109. ПРАТ МИКОЛАЇВТУРИСТ 43
110. ПРАТ МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ 

«ОБЩЕМАШКОНТРАКТ»
107

111. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 84
112. ПРАТ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ 103
113. ПАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ
41

114. ПРАТ МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ

103

115. ПАТ МОНАСТИРИСЬКГАЗ 66
116. ПРАТ МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ 94
117. ПРАТ НАДЄЖДА 11
118. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«БІЛЬШОВИК»
91

119. ПРАТ НАФТОІМПЕКС 14
120. ПРАТ НВП «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ 

АВТОМАТИКИ»
90

121. ПРАТ НОВАГАЗ 85
122. ПАТ НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД 88
123. ПАТ ОБОЛОНЬ 31
124. ПАТ ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«ХОЛОДМАШ»
71

125. ПРАТ ОМЕГА-5 30
126. ПРАТ ОСТЕК 46
127. ПРАТ ПАТРІОТ 47
128. ПРАТ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЄВРОПОЛІС»
83

129. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №2 58
130. ПАТ ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 18
131. ПРАТ ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ 15
132. ПАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 65
133. ПАТ ПЛАТИНУМ БАНК 108
134. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» 66
135. ПРАТ ПОДІЛ 38
136. ПАТ ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧИЙ КОМПЛЕКС 

ДЕСНА
26

137. ПРАТ ПОЛІССЯХЛІБ 60
138. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
«УКРМ’ЯСОМОЛМАШТЕХРЕМОНТ»

64

139. ПАТ ПРИКОРДОННИК 52
140. ПАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

«КИЇВОРГБУД» 
89

141. ПРАТ ПРОМАРМАТУРА 98
142. ПРАТ ПРОМЗВ’ЯЗОК 17
143. ПРАТ РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629 13
144. ПРАТ РЕМОНТНО-будівельне УПРАВЛІННЯ №51 106
145. ПАТ РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 86
146. ПАТ РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ 83
147. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 109

148. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 35
149. ПРАТ РІВНЕРИБГОСП 40
150. ПРАТ РОДОС 99
151. ПАТ САД ПОДІЛЛЯ 5
152. ПАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 108
153. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯРНИЙ ЗАВОД 26
154. ПРАТ СМАК. 104
155. ПРАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 101
156. ПРАТ СОРТНАСІННЯОВОЧ 78
157. ПАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР
70

158. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬМАТЕЯ» 97
159. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 47
160. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ВИБІР»
110

161. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» 11
162. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ 

СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ»
64

163. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПОЛІС» 65
164. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЄВРОІНС УКРАЇНА 10
165. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЄВРОІНС УКРАЇНА 10
166. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЄВРОІНС УКРАЇНА 66
167. ПРАТ ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП 27
168.  ТЕЛНОР КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД 68
169. ПАТ ТЕРЕБОВЛЯГАЗ 69
170. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТО 94
171. ПАТ ТОДЕФ 96
172. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ — МОНОЛІТ 29
173. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» 95
174. ПАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЗНЯКИ»
86

175. ПАТ ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД» 54
176. ПАТ ТРЕСТ КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ 14
177. ПАТ ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

«ЧОРНЕ МОРЕ»
82

178. ПРАТ ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА 17
179. ПРАТ УЖГОРОДОПТТОРГ 43
180. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ТА МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМПРОЕКТ»

99

181. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

28

182. ПРАТ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ВИЩИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТРАЛЬНО-
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

103

183. ПАТ УКРВОДПРОЕКТ 40
184. ПАТ УКРІНКОМ 81
185. ПАТ УКРНАФТОПРОМ 71
186. ПАТ УКРП’ЄЗО 27
187. ПАТ УКРСОЦБАНК 19
188. ПАТ УНІВЕРСАМ №14 25
189. ПРАТ УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ 63
190. ПРАТ ФАВОРИТ КОМПАНІ 41
191. ПРАТ ФЕДОРІВСЬКЕ 107
192. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 102
193. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» 87
194. ПРАТ ФІРМА ОНТАРІО 96
195. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС» 105
196. ПАТ ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА 62
197. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 39
198. ПРАТ ХЕРСОН-АВТО 92
199. ПАТ ХЕРСОНВОДПРОЕКТ 52
200. ПРАТ ХІМДИВІЗІОН 59
201. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ 72
202. ПРАТ ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 16
203. ПРАТ ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ 55
204. ПАТ ЦИБУЛІВСІЛЬМАШ 25
205. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ 70
206. ПАТ ЧОРНОМОРСУДНОПРОЕКТ 53
207. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 82
208. ПРАТ ШАЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
5

209. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41 89
210. ПАТ ЮРІЯ 30



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 10 березня 2017 р. 

112

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 № 17047
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
09.03.2017 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


