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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Приватне акціонерне товариство «сХіД» 
(далі товариство)

Код за ЄДРПОУ 24372676
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 березня 

2017 року о 15.00. за місцезнаходженням Товариства за адресою: 02099,  
м. київ, вул. Бориспільська, 9 (приміщення дирекції Товариства, корпус 49). 
Реєстрація акціонерів 24.03.2017р. з 14.00 до 14.45 години за переліком акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному на 24 годину 
20.03.2017 р. Для участі у зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу 
(паспорт) а для представників акціонерів довіреність від акціонера та документ, 
що посвідчує особу. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими поса-
довими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що 
готуються до загальних зборів та проектом рішення, здійснюються, згідно Зако-
ну України «Про акціонерні товариства» від дати надсилання акціонерам даного 
повідомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9.00 до 18.00, а 
також у день проведення зборів з 14.00 до 14.55 год. за адресою: 02099, м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9 (приміщення дирекції Товариства, корпус 49). Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами: директор Юр-
ченко І.О. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті ПрАТ «СХІД»:

24372676.smida.gov.ua За інформацією звертатися за телефоном:  
(044) 576-56-95.

Проект порядку денного загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та надання їй повнова-

жень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для куму-
лятивного голосування цих загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування 

та бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного.
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
5. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2016 рік та основні напрямки розвитку на 2017 рік.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.
7. Звіт та висновки ревізора Товариства про перевірку фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів: директора, нагля-

дової ради, ревізора.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період.

10. Розподіл прибутку за 2016 рік.
11. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. 
12. Встановлення кількісного складу наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядо-
вої ради Товариства.

15. Припинення повноважень директора Товариства.
16. Обрання директора Товариства. 
17. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором. 

Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директо-
ром Товариства.

18. Припинення повноважень ревізора Товариства.
19. Обрання ревізора Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договору з ревізором Товариства. 
основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного 

акціонерного товариства «сХіД» (тис. грн.)
найменування показника звітний попередній

Усього активів 307,0 273,1
Основні засоби 229,2 205.9
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 45,8 31,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 26,9 32,0
Нерозподілений прибуток 130,7 119,3
Власний капітал 244,6 233,2
Статутний капітал 99,0 99,0
Довгострокові забов’язання 0,0 0,0
Поточні забов’язання 62,4 39,9
Чистий прибуток (збиток) 11,4 9,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 396000 396000
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) 7 6

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
Директор  Юрченко і.о.
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ПовіДоМЛеннЯ Про ПровеДеннЯ ЗаГаЛЬниХ ЗБорів.

Приватне акціонерне товариство 
«акаДеМреМБуД»

(ЕДРПОУ 05417532) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 23 березня 2017р. о14:00год. за адре-
сою: 02160, м. київ, Харківське шосе,48, кімната № 301.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється за 
місцем проведення зборів з13:00 до 13:45год. 

Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 20.03.2017р.

Порядок денний:
1. Прийняття рішення по розгляду звіту виконавчого органу, звіту реві-

зійної комісії за 2016р.
2. Затвердження річного звіту Приватного акціонерного товариства 

«Академрембуд» за 2016рік.
3. Розподіл прибутку та збитків Приватного акціонерного товариства 

«Академрембуд» за 2016р.
Акціонери можуть ознайомитеся з документами, необхідними для 

прий няття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10:00 до 
16:00год. в кабінеті 301, а в день проведення зборів за місцем проведення 
загальних зборів. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Голова наглядової ради Мєшков О.Ю.

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 631,5 666,7
Основні засоби 370,2 405,9
Довгострокові фінансові інвестиції ___ ___
Запаси 10,4 3,1
Сумарна дебіторська заборгованість 14,2 14,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 236,7 243,7
Нерозподілений прибуток (збиток) -(158,7) -(101,3)
Власний капітал 513,4 570,8
Статутний капітал 260,4 260,4
Довгострокові зобов’язання ___ ___
Поточні зобов’язання 118,1 95,9
Чистий прибуток (збиток) (57,4) (85,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) ___ __
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

___ __

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

___ __

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 14

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
1.в Загальнодоступной базі даних про ринок цінних паперів на сайті 

http://stokmarket.gov.ua 15.02.2017р.
2. на власному Веб-сайті на www.05417532.smida.gov.ua 15.02.2017р.
3. В Офіційному друкованому виданні Бюлетні «Відомості Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондовому ринку» 15.02.2017р. № 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор _________ 
(підпис)

Г.Б.Іванов 
(ініціали та прізвище керівника)

АТ»Академрембуд» М.П. 13.02.2017р. 
(дата)

Приватне акціонерне товариство «сіЛЬ-
ГосПтеХніка» (код за ЄДРПОУ: 03743629, місцезнаходження:  
смт.Верховина, Верховинський район, Івано-Франківська область,  
вул.Франка,109) повідомляє про проведення річних загальних зборів акці-
онерів (надалі — Збори), які відбудуться 20 березня 2017 року о 13-00 го-
дині за адресою: 78700, івано-Франківська обл., верховинський ра-
йон, смт.верховина, вул.Франка,109 в приміщенні адміністративного 
будинку товариства, кабінет директора (другий поверх). Реєстрація 
акціонерів буде проводитись 20 березня 2017 року з 12-00 до 12-45 години 
за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у Зборах — 14 березня 2017р. (станом на 24.00 год.).

Проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії Зборів Товари-
ства. 2.Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства. 3.Затвердження по-
рядку проведення Зборів Товариства. 4.Звіт директора Товариства про ді-
яльність за 2016 рік. 5.Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 
2016 рік. 6.Звіт Ревізора та затвердження звіту та висновків Ревізора Товари-
ства за 2016 рік. 7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розпо-
діл прибутків (збитків) за 2016 рік. 8.Припинення Товариства шляхом пере-
творення в товариство з обмеженою відповідальністю. 9.Обрання комісії з 
припинення Товариства. 10.Затвердження порядку та умов здійснення пере-
творення. 11.Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на част-
ки в статутному капіталі товариства-правонаступника. 12.Затвердження пла-
ну перетворення Товариства. 13.Затвердження умов оцінки та викупу акцій у 
акціонерів, які голосували проти рішення Зборів Товариства про перетворен-
ня. 14.Затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 
sg.prat.ua. Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, 
крім того, довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного зако-
нодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до 
дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 78700, Івано-
Франківська обл., смт.Верховина, вул.Франка,109, кабінет директора  
(I поверх) у робочі дні з 10-00 до 16-00 години. Відповідальна особа за 
ознайомлення акціонерів з документами: Джурак Валентина Миколаївна. 
Телефон для довідок: 0343221505. 

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

2015р. 2016р.
Усього активів 545,2 890,5
Основні засоби 349,3 374,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 86,7 240,7
Сумарна дебіторська заборгованість 44,1 54,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 156,5
Нерозподілений прибуток -58,8 -251,5
Власний капітал 409,6 216,9
Статутний капітал 91,7 91,7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 135,6 673,6
Чистий прибуток (збиток) -8,4 -192,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 366934 366934
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 7 9

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 «суМсЬкиЙ ПроМПроект»

2. Код за ЄДРПОУ: 00219649
3. Місцезнаходження: 40004, м. суми, площа Привокзальна, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (0542) 25-13-94, 

(0542) 78-77-46
5. Електронна поштова адреса: office@promproekt.sumy.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.promproekt.sumy.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість.

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» (надалі — емітент) від 
13.02.2017 року, протокол №13, надано згоду на вчинення правочину, щодо 
вчинення якого є заінтересованість. Ринкова вартiсть майна, що є пред-
метом правочину становить 463 тис.грн. (з урахуванням ПДВ). Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звітності становить 
5 546 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 8,35%.

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

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

2. Директор ____________         Гречаниченко Микола Миколайович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  13.02.2017 року
  (дата)

Приватне акціонерне товариство «суМсЬкиЙ ПроМПроект»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ» (далі за тек-
стом — Товариство), місцезнаходження: Україна, місто Одеса, 
вул. Одарія, 1.

ПовіДоМЛеннЯ Про ПровеДеннЯ ЗаГаЛЬниХ ЗБорів
Чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «30 » бе-

резня 2017 р. о 15 год. 00 хв. За адресою україна, місто одеса, 
вул. одарія, 1. 4-ий поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у 
загальних зборах буде здійснюватися «30» березня 2017 р. з 14.00 до 
14.50 за адресою проведення зборів. Для участі у зборах необхідно 
мати паспорт, а представникам — також доручення. 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства — «24» березня 2017 
року.

Проект ПорЯДку ДенноГо:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік, основні напрямки діяльності на 2017 рік. 
3. Звіт Наглядової ради про проведену роботу за 2016 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2016 рік та висновок 

щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження річних звіту та балансу, розподіл прибутку та 

збитків Товариства за 2016 рік .
6. Затвердження статуту товариства в нової редакції 
7. Затвердження положень про загальні збори, Президента, нагля-

дової раді Товариства в нової редакції. 
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-провавих, трудових, договорів, 

контрактів, що укладатимуся з членами наглядової ради. 
11. Попереднє схвалення правочинів на закупівлю, реалізацію та 

транспортування (розподіл) природного газу. 
Адреса веб-сайта Товариства http://odgaz.odessa.ua/, на яком роз-

мішена інформація з проектами рішень що до кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, необ-
хідними їм під час підготовки до загальних зборів, у робочі дні з 9.00 до 
17.00 за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 1, каб. № 412. телефон для 
довідок: (048) 705-36-96.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Пат «одесагаз» за 2015-2016 р.р. (тис.грн)

найменування показника Період
    2016           2015
Звітний Попере-

дній
Усього активів 1718716 1824097
Основні засоби 1460925 1170037
Довгострокові фінансові інвестиції 17368 17368
Запаси 23081 20060
Сумарна дебіторська заборгованість 138736 142895
Грошові кошти та їх еквіваленти 26663 26457
Нерозподілений прибуток -160346 -26425
Власний капітал 1019938 1134872
Статутний капітал 66589 66589
Довгострокові зобов’язання - 165870
Поточні зобов’язання 566759 350683
Чистий прибуток (збиток) -80876 -128
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2317760 2317760
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2355

наглядова рада.

ПуБЛіЧне акціонерне товариство «оДесаГаЗ»

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 «ДIвI Банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відо-
мості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість.

II. текст повідомлення
09.02.2017 року Спостережною радою ПАТ «ДIВI БАНК» прийнято рі-

шення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 
заінтересованість (Протокол засідання Спостережної ради № 11 від 
09.02.2017 року). Інформація про істотні умови правочину не розкриваєть-
ся як така, що становить банківську таємницю, на підставі положень глави 
10 Закону України «Про банки i банківську діяльність» від 07.12.2000 р. 
№ 2121-III. Сума коштів, що є предметом правочину становить 
25 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності становить 467 496 тис. грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності 5,35%.

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

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

Заступник Голови Правління 
Пат «Діві Банк»  і.і. Долуда

«13» лютого 2017 р.

ПуБЛіЧне акціонерне товариство 
«роМенсЬка ГарДинно-тЮЛева 

ФаБрика»
13 лютого 2017 року виконуюча обов’язки голови правління Публічного 

акціонерного товариства «Роменська гардинно-тюлева фабрика» Гладка 
Любов Миколаївна прийняла рішення звільнити головного бухгалтера Те-
рехову Оксану Миколаївну у зв’язку із поданою нею заявою про звільнен-
ня за власним бажанням. 

Інформація про посадову особу: Терехова Оксана Миколаївна. Пас-
порт МА № 666231, виданий Роменським МРВУМВС України в Сумській 
області 22.06.1999 р. Посада: головний бухгалтер. Частка статутного капі-
талу та розмір пакета акцій, якими володіє Терехова Оксана Миколаївна 
складає 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. На вказаній посаді перебувала з 24.04.2012 р. по 13.02.2017 р.

13 лютого 2017 року наглядова рада Публічного акціонерного товари-
ства «Роменська гардинно-тюлева фабрика» прийняла рішення припини-
ти повноваження члена правління Терехової Оксани Миколаївни у зв’язку 
із поданою нею заявою про припинення повноважень за власним бажан-
ням. 

Інформація про посадову особу: Терехова Оксана Миколаївна. Пас-
порт МА № 666231, виданий Роменським МРВУМВС України в Сумській 
області 22.06.1999 р. Посада: член правління. Частка статутного капіталу 
та розмір пакета акцій, якими володіє Терехова Оксана Миколаївна скла-
дає 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
На вказаній посаді перебувала з 28.03.2013 р. по 13.02.2017 р.

На вакантну посаду члена правління нової особи не призначено.
13 лютого 2017 року виконуюча обов’язки голови правління ПАТ «Ро-

менська гардинно-тюлева фабрика» Гладка Любов Миколаївна прийняла 
рішення призначити на посаду головного бухгалтера ПАТ «РГТФ» Офат 
Валентину Володимирівну згідно поданої нею заяви.

Інформація про посадову особу: Офат Валентина Володимирівна. 
Паспорт МВ 122394, виданий 14.10.2002 року Роменським МРВ УМВС 
України в Сумській обл. Посада: головний бухгалтер. Частка статутного 
капіталу та розмір пакета акцій, якими володіє складає 0%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Підстава для призна-
чення — вимоги законодавства, необхідність подальшої діяльності това-
риства. Останні 5 років займала посаду бухгалтера. Призначена на поса-
ду безстроково.
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ПуБЛіЧне акціонерне товариство 
«коХавинсЬка ПаПерова ФаБрика» 
(надалі «Товариство»), місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл., 

Жидачівський р-н, смт. Гніздичів вул. Коновальця, 6, повідомляє про про-
ведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі «Загальні збо-
ри») 23 березня 2017 року о 15 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл., 
Жидачівський р-н, смт. Гніздичів, вул. коновальця, 6 (в залі засідань 
адмінбудинку).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції — о 14 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 19.03.2017 р. 

ПорЯДок ДенниЙ 
загальних зборів акціонерів Пат «кохавинська паперова фабрика»

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів 
акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів.

2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2016 р.
5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Това-

риства у 2016 р.
7. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу при-

бутку Товариства на 2017 рік. 
8. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
9. Про обрання голови та членів Правління Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами 

Наглядової ради Товариства.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам необхідно 

мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціоне-
рів — довіреність, оформлену в установленому порядку і документ, що 
посвідчує особу представника.

У відповідності з п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кво-
руму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть врахову-
ватися голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахун-
ку в цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній 
установі — ПАТ «Кредобанк» (м. Львів, вул. Сахарова, 78) або здійснили 
перевід прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть за адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н., смт. Гніздичів, вул. Ко-
новальця, 6, адмінбудинок товариства з понеділка по п’ятницю, з 8.00 год. 
до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.). Відповідальною 
особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова 
правління ПАТ «Кохавинська ПФ» Пиріг Роман Васильович.

Довідки за телефоном (03239) 48-348, веб сайт www.kpf.ua

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

найменування показника період
звітний 
2016 р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 241851 157146
Основні засоби 172854 100186
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 23 164 17668
Сума дебіторської заборгованості 32 095 31019
Грошові кошти та їх еквіваленти 1611 5162
Власний капітал 183004 128810
Статутний капітал 712 712
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 183 004 125 372
Довгострокові зобов’язання 19956 8333
Поточні зобов’язання 38 001 19113
Чистий прибуток (збиток) 58 252 40423
Середньорічна кількість акцій (шт) 2 847 328 2 847 328
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 306 287
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова правління
Пат «кохавинська паперова фабрика»  Пиріг р.в.

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 «ДIвI Банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відо-
мості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість.

II. текст повідомлення
09.02.2017 року Спостережною радою ПАТ «ДIВI БАНК» прийнято рі-

шення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 
заінтересованість (Протокол засідання Спостережної ради № 9 від 
09.02.2017 року). Інформація про істотні умови правочину не розкриваєть-
ся як така, що становить банківську таємницю, на підставі положень глави 
10 Закону України «Про банки i банківську діяльність» від 07.12.2000 р. 
№ 2121-III. Сума коштів, що є предметом правочину становить 
15 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності становить 467 496 тис. грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності 3,21%.

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

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

Заступник Голови Правління 
Пат «Діві Банк»  і.і. Долуда

«13» лютого 2017 р.

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 «ДIвI Банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відо-
мості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість.

II. текст повідомлення
09.02.2017 року Спостережною радою ПАТ «ДIВI БАНК» прийнято рі-

шення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 
заінтересованість (Протокол засідання Спостережної ради № 10 від 
09.02.2017 року). Інформація про істотні умови правочину не розкриваєть-
ся як така, що становить банківську таємницю, на підставі положень глави 
10 Закону України «Про банки i банківську діяльність» від 07.12.2000 р.  
№ 2121-III. Сума коштів, що є предметом правочину становить 
25 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності становить 467 496 тис. грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності 5,35%.

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

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

Заступник Голови Правління 
Пат «Діві Банк»  і.і. Долуда

«13» лютого 2017 р.
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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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ 32310874
3. Місцезнаходження 04070, м.Київ, вул. Iллiнська, 8, 3-й пiд'їзд
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 590-44-66 (044) 590-07-70
5. Електронна поштова адреса legal@aegon.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.aegon.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА», якi вiдбулися 10.02.2017 (Протокол №48 вiд 10.02.2017), було 
прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», адреса 
мiсцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Iллiнська, 8, 3-й пiд'їзд, шляхом 
приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «ТАС», адреса мiсцезнаходження: 03062, м.Київ, про-
спект Перемоги, 65. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», якi вiдбулися 10.02.2017 (Протокол №48 вiд 
10.02.2017), було прийнято рiшення про створення комiсiї з припинення 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» та обрання її персонального складу, комiсiя 
призначена у складi 5 (п'яти) осiб. Головою комiсiї призначено Власенка 
Андрiя Леонiдовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних да-
них не надано. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ТАС» — Голова Правлiння, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» -Голова Правлiння. 
Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Голову комiсiї з при-
пинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» призначено на невизначений 
строк.

Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА», якi вiдбулися 10.02.2017 (Протокол №48 вiд 10.02.2017), було 
прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», адреса 
мiсцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Iллiнська, 8, 3-й пiд'їзд, шляхом 
приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «ТАС», адреса мiсцезнаходження: 03062, м.Київ, про-
спект Перемоги, 65. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», якi вiдбулися 10.02.2017 (Протокол №48 вiд 
10.02.2017), було прийнято рiшення про створення комiсiї з припинення 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» та обрання її персонального складу, комiсiя 
призначена у складi 5 (п'яти) осiб. Членом комiсiї з припинення призна-
чено Панфiлову Ганну Владиславiвну. Згоди фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних не надано. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «ТАС» — Заступник Голови Правлiння, ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС» — началь-
ник Управлiння актуарних розрахункiв, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» — Член 
Правлiння, Фiнансовий директор. Часткою в статутному капiталi товари-
ства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Члена комiсiї з припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» призна-
чено на невизначений строк.

Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА», якi вiдбулися 10.02.2017 (Протокол №48 вiд 10.02.2017), було 
прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», адреса 
мiсцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Iллiнська, 8, 3-й пiд'їзд, шляхом 
приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «ТАС», адреса мiсцезнаходження: 03062, м.Київ, про-
спект Перемоги, 65. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», якi вiдбулися 10.02.2017 (Протокол №48 вiд 
10.02.2017), було прийнято рiшення про створення комiсiї з припинення 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» та обрання її персонального складу, комiсiя 
призначена у складi 5 (п'яти) осiб. Членом комiсiї з припинення призна-
чено Бабiйчук Ольгу Петрiвну. Згоди фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних не надано. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: ДП «ПриватПолiс» — Директор, ТОВ «ТАС- Фiнанс 
Консалтiнг» — Головний бухгалтер, ТОВ «Страховий Брокерський Дiм 
«Самсон» — Головний бухгалтер, ТОВ «Страховий Брокерський Дiм 
«Самсон» — тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора, 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙ-
ГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» -Головний бухгалтер. Часткою в статутному капiталi 
товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Члена комiсiї з припинення ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА» призначено на невизначений строк.

Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА», якi вiдбулися 10.02.2017 (Протокол №48 вiд 10.02.2017), було 
прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», адреса 
мiсцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Iллiнська, 8, 3-й пiд'їзд, шляхом 
приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «ТАС», адреса мiсцезнаходження: 03062, м.Київ, проспект 
Перемоги, 65. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН 
ЛАЙФ УКРАЇНА», якi вiдбулися 10.02.2017 (Протокол №48 вiд 10.02.2017), 
було прийнято рiшення про створення комiсiї з припинення ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА» та обрання її персонального складу, комiсiя призначена у 
складi 5 (п'яти) осiб. Членом комiсiї з припинення призначено Параку Бог-
дану Володимирiвну. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних да-
них не надано. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» — Заступник Головного бухгалтера. Часткою в 
статутному капiталi товариства не володiє. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Члена комiсiї з припинення ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙ-
ГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» призначено на невизначений строк.

Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА», якi вiдбулися 10.02.2017 (Протокол №48 вiд 10.02.2017), було 
прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», адреса 
мiсцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Iллiнська, 8, 3-й пiд'їзд, шляхом 
приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «ТАС», адреса мiсцезнаходження: 03062, м.Київ, про-
спект Перемоги, 65. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», якi вiдбулися 10.02.2017 (Протокол №48 вiд 
10.02.2017), було прийнято рiшення про створення комiсiї з припинення 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» та обрання її персонального складу, комiсiя 
призначена у складi 5 (п'яти) осiб. Членом комiсiї з припинення призна-
чено Омел'янчук Катерину Євгенiвну. Згоди фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних не надано. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: ЦЕНТРАЛЬНА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГАРАНТ-АВТО» — 
Директор департаменту претензiйно-позовної роботи, в.о. директора 
Центральної фiлiї, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» — провiдний юрист Управлiння 
юридичного супроводу. Часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Члена комiсiї з припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» призна-
чено на невизначений строк.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади Голова Правлiння власенко андрiй 
Леонiдович (підпис)М.П. (ініціали та прізвище керівника) 13.02.2017

13.02.2017

Приватне акцIонерне товариство
«страХова коМПанIЯ «еЙГон ЛаЙФ украЇна»
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Публічне акціонерне товариство «авторадіатор»
( місце знаходження: 87515, україна, Донецька обл., 

м. Маріуполь, вул. а.куїнджі,43) повідомляє:
річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Авторадіатор» відбудуться  

22 березня 2017р
Початок зборів–10-00.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: зал № 1 Публічно-

го акціонерного товариства «авторадіатор» за адресою: 87515, 
україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. а.куїнджі, буд. 43

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Авторадіатор» проводиться — з 09-00 до  
09-45годин

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ав-
торадіатор» — на 24-00 годину 18 березня 2017 року. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 
2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Директора ПАТ «Авторадіатор» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями 
діяльності на 2017 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську 
діяльність Товариства у 2016 році. 

5. Затвердження річного звіту ПАТ «Авторадіатор» за 2016 рік. 
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «Авторадіатор».
7. Про прибуток (збиток) Товариства у 2016 році, виплату дивіден-

дів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товари-
ства у 2017 році.

8. Про затвердження договорів укладених ПАТ «Авторадіатор» у 
2016 році.

9. Про зміну типу ПАТ «Авторадіатор» з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство та зміну наймену-
вання.

10. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій 
редакції.

11. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом ви-
кладення їх в новій редакції.

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
13. Про обрання членів Наглядової ради.
14. Про укладання договорів з членами Наглядової ради.
15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії.
17. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії.

Всю необхідну інформацію з питань організації та проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів можно отримати за адресою: 87515, 
Україна, Донецька обл., м. Маріуполь,вул. А. Куїнджі, буд. 43 у робочі 
дні(понеділок — п’ятниця), робочий час з 10-00 до 14-00 в кімнаті 
№ 12 — кабінет відділу кадрів Публічного акціонерного товариства 
«Авторадіатор», а в день проведення зборів — також у місці їх прове-
дення залі №1 за адресою: 87515, Україна, Донецька обл. м. Маріу-
поль, вул. А. Куїнжді, буд. 43. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з матеріалами щодо порядку денного Загальних збо-
рів — директор Прохоров Павло 

Валерійович, тел. (0629) 34-43-66
Адреса власного веб-сайту , на якому розміщено інформацію з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного — smida.gov/ua 00232093

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 253235 257046
Основні засоби 52648 58537
Довгострокові фінансові інвестиції 102 102
Запаси 9046 7900
Сумарна дебіторська заборгованість 1321 1545
Грошові кошти та їх еквіваленти 1313 23
Нерозподілений прибуток -29254 -6597
Власний капітал -11263 18822
Статутний капітал 5050 5050
Довгострокові зобов’язання 184711 184711
Поточні зобов’язання 79787 53513
Чистий прибуток (збиток) (78700) (48615)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20200000 20200000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

69 73

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор Пат «авторадіатор»  П.в.Прохоров

ПуБЛіЧне акціонерне товариство
«автораДіатор»

 Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПуБЛіЧноГо акціонерноГо товариства 
«ЗавоД БуДівеЛЬниХ конструкціЙ» 

(код за ЄДрПоу 14301395)
Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство «Завод будівельних конструкцій» 
(надалі — Товариство) з місцезнаходженням за адресою: 03680, м. Київ, 
вул. Якутська, 10, повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі — Загальні збори), які відбудуться 17 берез-
ня 2017 року о 11:00 год. за адресою: 03134, м. київ, вул. 9 травня, 49 у 
приміщенні адмінбудівлі (3 поверх, офіс № 1). Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 
24 годину,13 березня 2017 р. Реєстрація учасників загальних зборів буде 
проводитися 17 березня 2017 року з 10:00 до 11:00 год. за місцем їх про-
ведення. Акціонерам для участі у загальних зборах необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу.

Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що по-
свідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб — до-
кумент про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера — юри-
дичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, 
для інших представників — довіреність, видану для участі у Загальних збо-
рах, 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). 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний) 

1.Обрання лічильної комісії.

2.Звіт комісії з припинення (реорганізації) Товариства.
3.Відміна рішень прийнятих на загальних зборах 31.10.2014 р.
4.Прийняття рішення про затвердження передавального акта.
5.Внесення змін та доповнень до статуту ПАТ «Завод будівельних кон-

струкцій».
6.Затвердження статуту ПАТ «Завод будівельних конструкцій» в новій 

редакції та проведення його державної реєстрації.
7.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
8.Відкликання наглядової ради Товариства.
9.Обрання наглядової ради Товариства.
10.Відкликання (припинення повноважень) ревізійної комісії Товариства.
11.Відкликання голови та членів комісії з припинення (реорганізації) То-

вариства.
12.Призначення голови та членів комісії з припинення (реорганізації) 

Товариства.
13.Затвердження посадових інструкцій голови та членів комісії з при-

пинення (реорганізації) Товариства.
14.Затвердження контрактів з головою та членами комісії з припинення (ре-

організації) Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання контр-
актів з головою та членами комісії з припинення (реорганізації) Товариства.

15.Обрання особи (осіб) уповноважених на підписання установчих до-
кументів товариства з додатковою відповідальністю — правонаступника.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: м. Київ, вул. 9 травня, 49 (3 поверх, офіс № 1). Посадова особа 
Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Голова комісії з припинення (реорганізації) Моторний І.В. Те-
лефон для довідок: (044) 402-88-99. 

наглядова рада Пат «Завод будівельних конструкцій» 
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ШановниЙ акціонер!
ПуБЛіЧне акціонерне товариство «ДікерГоФФ цеМент 

украЇна», що знаходиться за адресою: 03083, м. київ, вулиця Пи-
рогівський шлях, 26 (надалі — товариство) цим повідомляє про 
скликання річних загальних зборів акціонерів товариства (нада-
лі — Збори), які відбудуться 23 березня 2017 року о 10.00 годині 
за адресою: 03083, м. київ, вулиця Пирогівський шлях, будинок 
26 в приміщенні актового залу товариства. 

Реєстрація учасників річних загальних зборів буде проводитися 
23 березня 2017 року за адресою 03083, м. Київ, вулиця Пирогівський 
шлях, будинок 26, в приміщенні актового залу Товариства з 9.00 до 
9.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодав-
ством про депозитарну систему України. Дата складання переліку ак-
ціонерів — станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 
Зборів, тобто 17 березня 2017 року.

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в річних загальних 
зборах акціонерів, та їх представників здійснюється на підставі доку-
менту, що посвідчує (ідентифікує) їх особу. При цьому представники 
акціонерів додатково мають надати реєстраційній комісії документ, що 
підтверджує повноваження представника на участь у загальних збо-
рах.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для 

голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумуля-
тивного голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Това-
риства.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради дирек-
торів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік.

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

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

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення 

його у новій редакції.
10. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
12. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з члена-

ми Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагоро-
ди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

14. Про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства 
в новій редакції.

15. Про затвердження Положення про Раду директорів Товариства 
в новій редакції. 

адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного — http://04880386.smida.gov.ua

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з яки-
ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:

З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери 
можуть ознайомитись особисто за місцезнаходженням ПАТ «Дікер-
гофф Цемент Україна» (03083, м. Київ, вулиця Пирогівський шлях, бу-
динок 26) в робочі дні з 09.00 до 16.00 год. (окрім обідньої перерви) в 
приміщенні кабінету начальника юридичної служби Товариства. За по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами відповідальний член 
Ревізійної комісії Товариства Клим Людмила Володимирівна. 

Контактний телефон ( 044) 536-19-56 
наглядова рада Пат «Дікергофф цемент україна» 

ПуБЛіЧне акціонерне товариство «ДікерГоФФ цеМент украЇна»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СБЕРБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 25959784
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, Володимирська, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3541515, 044 2474545
5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_
info1/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

іі. текст Повідомлення 
Відповідно до рішення Ради Банку від 13.02.2017 (протокол №8) 

припинено повноваження Заступника Голови Правління, члена Прав-
ління ПАТ «СБЕРБАНК» Білоуса Віталія Володимировича (паспорт: АЕ 
№093672, виданий 28.07.1995 Павлоградським МВ УМВС України в 
Дніпропетровській обл.). Підстава — заява посадової особи. Посадова 
особа володіє часткою у статутному капіталі емітента — 0%, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадові злочини не має. На посаді За-
ступника Голови Правління, члена Правління ПАТ «СБЕРБАНК» поса-
дова особа перебувала 5 місяців. Замість посадової особи нікого 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. Голова Правління  Юшко і.о. 

ПуБЛіЧне акціонерне товариство «сБерБанк»

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне 
товариство «сЄвЄроДонецЬке оБ'ЄДнаннЯ 
аЗот»

2. Код за ЄДРПОУ: 33270581
3. Місцезнаходження: 93403 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 

вул. Пивоварова 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (0645) 71-33-93 , (0645) 71-43-99
5. Електронна поштова адреса: сenbum@azot.lg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.azot.lg.ua/vidomosti15022017
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

іі. текст Повідомлення 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
АЗОТ» від 10.02.2017 р. (Протокол № 10/02/2017 від 10.02.2017 р.) обрано 
(переобрано) Заступником Голови Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» Голубєва Валентина Валентиновича (згода на публі-
кацію паспортних даних не отримана). 

Часткою в статутному капіталі ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
АЗОТ» не володіє.

Підстава призначення — закінчення терміну повноважень. 
Строк, на який призначено (обрано) особу — 1 рік. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини не має.
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: за-

ступник технічного директора.
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  Бугайов Л.с.
13.02.2017
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ЗатверДЖено
Наглядовою радою
ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Ріал Істейт»
Протокол від 29.12.2016р.

ЗМіни До ПросПекту еМісіЇ акціЙ
Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний  
інвестиційний фонд

«синергія ріал істейт»

1. розділ а. Характеристика корпоративного фонду
1.1. Пункт 3 викласти у наступній редакції:
3. Місцезнаходження — 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 

буд. 25-Б.
1.1. Пункт 6 викласти у наступній редакції:
6. Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ — 29/07/05, номер та дата видачі 

свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ — №194-1 від 01/11/10.
1.3. Пункт 13 викласти у наступній редакції:
13. Інформація про засновників Фонду:
− Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест» (код за 

ЄДРПОУ — 32915716; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Са-
гайдачного, буд. 25-Б);

− Товариство з обмеженою відповідальністю «Надія-інвест» (код за 
ЄДРПОУ — 22869164; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Са-
гайдачного, буд. 25-Б).

2. розділ Б. Характеристика компанії з управління активами
2.1. Пункт 3 викласти у наступній редакції:
3. Місцезнаходження — 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 

буд. 25-Б.
2.2. Пункт 6 викласти у наступній редакції:
6. Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку — діяльність з управління активами інституційних інвесто-
рів (діяльність з управління активами): з 28.01.2011 р. — необмежений 
(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 18.01.2011 р. №47); з 17.03.2016 р. — необмежений (згідно з рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
17.03.2016 р. № 307).

2.3. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:
Прізвище, ім’я, по 

батькові
Посада Володіння часткою в 

статутному капіталі 
Фонду (%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

0,6237 4,1471

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

 - 1,4245

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління)

 - 0,3224

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

 - 0,0226

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора (Член 
Правління)

 - 0,1428

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер  - 0,1419

Кривошеєва Оксана 
Леонідівна

Відповідальний за 
внутрішній контроль

 - -

Пітер Голдшейдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової ради  - -

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

0,1040 0,3540

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради  - 0,6744

Яковенко Ігор 
Валентинович

Член Наглядової ради  - 0,0748

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної комісії  - 0,3094

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії  - 0,2549

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член ревізійної комісії  - 0,4277

3. розділ в. текст регламенту Фонду
3.1. Пункт 1.4. викласти у наступній редакції:
1.4. Місцезнаходження — 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 

буд. 25-Б.
3.2. У пункті 2.2. фразу «45 календарних днів» замінити фразою 

«30 робочих днів».
3.3. Підпункт «в» пункту 3.1. викласти у наступній редакції:
«в) зупинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії 

на здійснення діяльності зі зберігання активів інституту спільного інвес-
тування.».

3.4. У пункті 3.2. фразу «45 календарних днів» замінити фразою «30 
робочих днів».

3.5. У пункті 5.1. фразу «3,5 (три цілих п’ять десятих) відсотка серед-
ньої вартості чистих активів Фонду» замінити фразою «2,5 (дві цілих 
п’ять десятих) відсотка середньої вартості чистих активів Фонду».

4. розділ Г. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здій-
снюється з метою спільного інвестування

4.1. Пункт 10 викласти у наступній редакції:
10. Продаж акцій Фонду здійснюється за місцезнаходженням торгов-

ця цінними паперами Фонду — Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «КІНТО, Лтд».

4.2. Підпункт 1 пункту 11 викласти у наступній редакції:
1. Розміщення акцій Фонду здійснюється агентом з розміщення та 

викупу акцій Фонду (надалі — «Агент»), інформація про якого наведена 
у розділі Е цього Проспекту.

5. розділ Д. відомості про зберігача
5.1. Пункти 1-5 викласти у наступній редакції:
1. Назва — Публічне акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 20034231.
3. Місцезнаходження — 04070, м. Київ, вулиця Іллінська, будинок 8.
4. Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку — депозитарної діяльності, а саме діяльності зі зберігання 
активів інститутів спільного інвестування — з 12/10/13 — необмежений;

5. Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяль-
ності депозитарної установи — з 12/10/13 — необмежений.

6. розділ е. відомості про торговця цінними паперами.
6.1. Пункти 3-4 викласти у наступній редакції:
7. Місцезнаходження — 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 

буд. 25-Б.
4. Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме анде-
райтингу — з 11/09/15 — необмежений.

7. розділ Є. відомості про аудиторську фірму
7.1. Пункти 1-5 викласти у наступній редакції:
1. Назва — Приватне підприємство «Аудиторська фірма «УКРФІ-

НАНСАУДИТ».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 24089565
3. Місцезнаходження — 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, кв. 4.
4. Строк дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та 

аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги — з 30/03/01 
до 26/11/20.

5. Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників рин-
ку цінних паперів — з 12/03/13 до 26/11/20.

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________

Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна _______________

Голова Наглядової ради 
ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Ріал Істейт»
Овчаренко Володимир Вікторович _______________

Начальник відділу депозитарної діяльності
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна _______________

ПуБЛіЧне акціонерне товариство «ЗакритиЙ неДиверсиФікованиЙ 
корПоративниЙ інвестиціЙниЙ ФонД «синерГіЯ ріаЛ істеЙт»
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Додаток 28
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

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 
1.1. Повне найменування емітента:Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «СТАЛЬ-IНВЕСТ»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31885089
1.3. Місцезнаходження емітента:08300, м. Бориспiль, Київський 

Шлях 2/6
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента:(044) 585-41-70; 

(044) 585-41-70
1.5. Електронна поштова адреса емітента:Viktoriia.Kozyr@aeromall.com.ua 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:stal-invest.in.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IIІ 

або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:Зміна 
складу посадових осіб емітента (передача обов’язків Генерального 
директора).

2. текст повідомлення 
2.1. Рiшення про змiну складу посадових осiб (звiльнення з посади Ге-

нерального директора Iоанно Олиги Михайлiвни з 10.02.2017 р.) було при-
йнято Загальними зборами учасникiв ТОВ «СТАЛЬ-IНВЕСТ». Передача 
функцiональних обов’язкiв вiдбулася згiдно Протоколу №02-2017 вiд 
07.02.2017 р. та наказу № 7 вiд 10.02.17 р.;

2.2. 10.02.2017 р. передала функцiональнi обов’язки Генерального ди-
ректора Iоанно Ольга Михайлiвна, паспорт серiя НВ №739161 виданий 
29.09.2015р. Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькiй областi. 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє;

2.3. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня;
2.4. Вступила на посаду 15.07.2016, яку обiймала до 10.02.2017.

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.
Генеральний директор
____________________
(найменування посади) 

___________
(підпис) 

Iоанно о.М.
_______________________

(ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 10.02.2017
__________________

(дата) 

товариство З оБМеЖеноЮ віДПовіДаЛЬністЮ «стаЛЬ-Iнвест»

Приватне акцIонерне товариство 
«МерЧансЬка МеБЛева ФаБрика»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Мерчанська меблева фабрика»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00275139

3. Місцезнаходження емітента 63013 Харкiвська обл., 
Валкiвський р-н, с. Привокзальне, 
вул. Привокзальна, 13

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

merchanckaymf@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.merchanka.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

Посадова особа Голова Правлiння Корж Микола Васильович (паспорт: 
серiя МК номер 102422 виданий Валкiвським РВ УМВСУ в Харкiвськiй 
областi, 25.03.1996р.) припинено повноваження 09.02.2017р. на пiдставi 
рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол №3 вiд 09.02.2017р.) у 
зв'язку зi смертю. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
20,7257% (14508 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
30.04.2014 року. 

Посадова особа Член правлiння Куценко Лiдiя Василiвна (паспорт: 
серiя МК номер 101913 виданий Валкiвським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 29.02.1996р.) обрана на посаду 09.02.2017р. рiшенням 
засiдання Наглядової ради (Протокол №3 вiд 09.02.2017р.) термiном до 
30.04.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Головний бухгалтер ПрАТ «Мерчан-
ська меблева фабрика». 

Посадова особа Голова правлiння Куценко Лiдiя Василiвна (паспорт: 
серiя МК номер 101913 виданий Валкiвським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 29.02.1996р.) обрана на посаду 09.02.2017р. рiшенням 
засiдання Наглядової ради (Протокол №3 вiд 09.02.2017р.) з числа обра-
них засiданням Наглядової ради членiв Правлiння термiном до 30.04.2017 
року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймала посади: Головний бухгалтер ПрАТ «Мерчанська ме-
блева фабрика».

Голова наглядової ради ____________ Бiлоус валентина Iванiвна

Приватне акцIо нерне товариство
 «кМитIвсЬ киЙ МаЙстер»

1. Загальні відомості 
Повне найменування емітента Приватне акцiо нерне товариство 

«Кмитiвсь кий майстер»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента 12526 Житомирська обл., 

Коростишiвський р-н, с.Кмитiв, 
вул. Житомирська, 29

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20414962
Міжміський код та телефон, факс (04130) 7-09-08
Електронна поштова адреса kmytmaister@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

kmytmaister.constanta.dp.ua

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

текст повідомлення:
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Кмитiвський майстер», 

які відбулися 10 лютого 2017 року (Протокол Зборів №6 від 10.02.2017 року), 
прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб Товариства:

Посадова особа Голова Наглядової ради Онищенко Ольга Федорівна (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано) припинено повноваження 
10.02.2017 р. Перебувала на даній посаді 5 років. Володіє часткою у статутно-
му капіталі Товариства — 58,8%; Посадова особа Член Наглядової ради Без-
прозванна Галина Гнатівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
припинено повноваження 10.02.2017 р. Перебувала на даній посаді 5 років. 
Володіє часткою у статутному капіталі Товариства — 0,7%; Посадова особа 
Член Наглядової ради Бунчик Світлана Василівна (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано) припинено повноваження 01.02.2012 р. Перебувала на 
даній посаді 1 років. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. По-
садова особа Голова Наглядової ради Чайківська Юлія Ігорівна (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) обрано 10.02.2017 р. Cтрок, на який при-
значено особу — 5 років. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
–14,32%. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі 36540 грн. За-
ймає посаду дизайнера інтер’єру ПрАТ «Кмитівський майстер». Посадова осо-
ба Член Наглядової ради Товариства Безпрозванна Галина Гнатівна (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) обрано 10.02.2017 р. Cтрок, на який 
призначено особу — 5 років. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
— 0,7%; Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі — 1795 грн. За-
ймає посаду майстер цеху ПрАТ «Кмитівський майстер». Посадова особа 
Член Наглядової ради Товариства Торгонська Світлана Георгієвна (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) обрано 10.02.2017 р. Cтрок, на який 
призначено особу — 5 років. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
— 1,08%; Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі — 2755 грн. За-
ймає посаду економіста ПрАТ «Кмитівський майстер».

Усі вищеозначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не мають.

Директор Храмцова Валентина Василівна підтверджує достовірність 
інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що несе відповідаль-
ність згідно законодавства.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31, 15 лютого 2017 р. 
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ПросПект еМісіЇ інвестиціЙниХ сертиФікатів
ЗакритоГо кваЛіФікаціЙноГо ПаЙовоГо інвестиціЙноГо 

ФонДу «украЇнсЬкиЙ ФонД неруХоМості»
«ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами учасників ТОВ «КУА «АТЛАНТІС 

КАПІТАЛ»», Протокол № 17 від 25.11.2016р.
Розділ А Характеристика компанії з управління активами
1. Найменування Повне — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТІС КАПІ-
ТАЛ» (далі — Компанія); Скорочене — ТОВ «КУА «АТЛАНТІС КАПІТАЛ». 2. 
Код за ЄДРПОУ: 38090420. 3. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: 
04070, місто Київ, вулиця Ігорівська, будинок 12-Б; (044) 383 22 41. 4. Дата 
державної реєстрації: 27.02.2012р. 5. Відомості про посадових осіб: Поса-
да; Прізвище, ім'я, по батькові; Пряме та/або опосередковане володіння 
часткою в статутному капіталі Компанії, %

Директор; Семенюк Вячеслав Віталійович; 0,00; Головний бухгалтер; 
Дюговська Ольга Володимирівна; 0,00; Внутрішній аудитор; Балануца Ар-
тем Олександрович; 0,00; Ревізор; Харченко Надія Ігорівна; 0,00; Члени на-
глядової ради; Наглядова рада не створена; –.

Розділ Б Характеристика Фонду
1. Найменування: Повне — Закритий кваліфікаційний пайовий інвестицій-

ний фонд «УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (далі — Фонд); Скороче-
не — ЗКПІФ «УФН». Повне та скорочене найменування є рівнозначними. 2. 
Дата та номер свідоцтва про внесення фонду до Єдиного державного реє-
стру інститутів спільного інвестування (далі — ЄДРІСІ): «07» листопада 2016 
року; № 00446. 3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23500446. 4. Термін закінчен-
ня діяльності фонду: «07» листопада 2036 року. 5. Строк, встановлений для 
досягнення мінімального обсягу активів Фонду: не більше шести місяців з дня 
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів (далі — ІС) Фонду.

Розділ В Текст регламенту наводиться в Додатку 1 та є невід’ємною час-
тиною цього Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (далі — 
Проспекту).

Розділ Г Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів (далі — 
ІС) Фонду: 1. Спосіб розміщення випуску ІС Фонду: публічне розміщення.  
2. Загальна номінальна вартість ІС, які планується розмістити:  
10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.). 3. Номінальна вар-
тість ІС: 1 000.00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок). 4. Кількість випуску 
ІС: 10 000 (Десять тисяч) штук. 5. Форма існування ІС: бездокументарна.  
6. Форма випуску ІС: іменні. 7. Порядок визначення ціни продажу ІС 7.1. До 
дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР) про відповід-
ність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, розміщення 
ІС Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номіналь-
ної вартості. 7.2. Вартість ІС, що придбаваються інвестором з робочого дня, 
що настає за днем отримання Компанією повідомлення НКЦПФР про відпо-
відність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, визнача-
ється виходячи з розрахункової вартості ІС Фонду на день надходження 
коштів на рахунок Фонду. 7.3. Розрахункова вартість ІС Фонду визначається 
як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість ІС 
Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку. 7.4. При 
розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосовується. 
8. Порядок визначення дати початку розміщення ІС: Розміщення ІС Фонду 
починається не раніше дати реєстрації НКЦПФР цього Проспекту та випус-
ку інвестиційних сертифікатів Фонду, присвоєння міжнародного ідентифіка-
ційного номеру цінних паперів (коду ISIN) та не раніше 10 днів після опублі-
кування зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду 
в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та розміщення у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. 9. Дата 
закінчення розміщення ІС Фонду: «31» грудня 2030 року. 10. Адреса місця 
розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 04070, м. Київ, вул. Ігорів-
ська, б. 12-Б. 11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифіка-
тів Фонду: ІС Фонду надає кожному його власнику однакові права, а саме: 
право власності Учасника на частку активів Фонду; право на отримання гро-
шової компенсації при ліквідації Фонду; інші права, що передбачені Регла-
ментом Фонду та чинним законодавством України. 12. Порядок розміщення 
інвестиційних сертифікатів Фонду, в тому числі порядок подання заявок на 
придбання інвестиційних сертифікатів, та умови, за яких може бути відмов-
лено у прийомі таких заявок. 12.1. Інвестиційні сертифікати розміщуються 
шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб. 12.2. При-
дбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої 
інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством. 12.3. 
Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється безпосередньо 
Компанією. 12.4. Потенційний учасник, який виявив бажання придбати ін-
вестиційні сертифікати Фонду, має подати особисто або через довірену осо-
бу, повноваження якої повинні бути оформлені належним чином, Заявку на 
придбання інвестиційних сертифікатів Фонду (далі — Заявка на придбан-
ня). 12.5. Заявки на придбання приймаються кожного робочого дня з 10-ої 
до 18-ої години за адресою, що вказана в п. 10 Розділу Г цього Проспекту. 

12.6. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються 
Компанії. 12.7. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбавають-
ся інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на 
ціну одного інвестиційного сертифікату Фонду, визначену на день надхо-
дження коштів на рахунок Фонду. 12.8. У разі якщо в результаті зазначеного 
ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з ви-
значених інвестором у заявці таких дій: залишок коштів враховується під 
час наступного придбання інвестором інвестиційних сертифікатів Фонду; 
залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних серти-
фікатів Фонду; залишок коштів повертається інвестору за його зверненням 
щодо отримання залишку — не пізніше трьох робочих днів з дня звернення. 
12.9. У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визна-
чених чинним законодавством. 12.10. Для здійснення операцій з інвестицій-
ними сертифікатами Фонду інвестор повинен відкрити рахунок у цінних па-
перах у обраній ним депозитарній установі. 12.11. Зберігач активів, 
депозитарій, аудитор (аудиторська фірма) та їх пов’язані особи не можуть 
бути учасниками Фонду, з яким вони уклали договір про обслуговування.  
13. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду 13.1. Оплата вартості 
інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата 
у розстрочку не допускається. 13.2. Особа, яка придбаває інвестиційні сер-
тифікати Фонду у Компанії, зобов'язана оплатити такі папери у строк — не 
пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання інвес-
тиційних сертифікатів Фонду. 13.3. Строк між сплатою інвестором коштів 
відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та 
днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання 
(переказу) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь інвестора, не пови-
нен перевищувати семи робочих днів. 14. Зобов‘язання Компанії щодо по-
вернення коштів інвесторам у разі відмові від випуску ІС, визнання емісії 
недобросовісною, визнання випуску ІС таким, що не відбувся та строк по-
вернення коштів інвесторам. У разі відмови від емісії інвестиційних сертифі-
катів, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та 
визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною кошти повер-
таються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законо-
давством. 15. Порядок повідомлення про випуск ІС Фонду. Компанія 
зобов'язана: протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестицій-
них сертифікатів Фонду (змін до нього) розмістити зареєстрований проспект 
емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (змін до нього) на власному веб-
сайті; не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими 
власниками опублікувати в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та 
розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ри-
нок цінних паперів зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифіка-
тів Фонду; протягом 10 днів з дати реєстрації змін до проспекту емісії інвес-
тиційних сертифікатів Фонду опублікувати в офіційному друкованому 
виданні НКЦПФР та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі да-
них НКЦПФР про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту 
емісії інвестиційних сертифікатів Фонду. 16. Зобов‘язання емітента щодо 
невикористання коштів (активів) Фонду для покриття збитків Компанії. В 
процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодавства 
України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для по-
криття збитків Компанії.

Розділ Ґ Інформація про розміщення раніше випущених в обіг ІС Фонду 
Компанія здійснює вперше випуск ІС Фонду.

Розділ Д Відомості про незалежного оцінювача майна ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ф.К. ТИТАН»; Код за ЄДРПОУ: 
36482829. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 38-А. 
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності виданий Фондом державного май-
на України, строк дії з 13.10.2016р. по 13.10.2019р.

Розділ Е Відомості про зберігача ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»; Код за ЄДРПОУ 20034231; Місцезнаходження: 
04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8; Ліцензія на здійснення діяльності зі збері-
гання активів інститутів спільного інвестування, видана НКЦПФР, строк дії з 
12.10.2013р. необмежений. Ліцензія на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку — депозитарна діяльність депозитарної установи, ви-
дана НКЦПФР, строк дії з 12.10.2013р. необмежений.

Розділ Є Відомості про аудитора ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИ-
ТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»; Код за ЄДРПОУ: 30687076; Міс-
цезнаходження: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101; 
Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, ви-
дане Аудиторською палатою України, строк дії з 26.03.2008р. по 28.02.2018р.; 
Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводи-
ти аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ви-
дане НКЦПФР, строк дії з 12.02.2016р. по 28.02.2018р.

Розділ Ж Відомості про торговця цінними паперами. Компанія при здій-
сненні розміщення та/або дострокового викупу інвестиційних сертифікатів 
послугами торговця цінними паперами не користується.

Директор /підпис/ Семенюк Вячеслав Віталійович
Головний бухгалтер /підпис/ Дюговська Ольга Володимирівна
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Додаток 1 до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ЗКПІФ «УФН»; 
«ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами учасників ТОВ «КУА «АТЛАНТІС 
КАПІТАЛ» Протокол № 12 від 05.11.2016р.

РЕГЛАМЕНТ ЗКПІФ «УФН»
1. Відомості про Фонд. 1.1. Повне найменування пайового фонду: Закри-

тий кваліфікаційний пайовий інвестиційний фонд «УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД 
НЕРУХОМОСТІ» (далі — Фонд). 1.2. Скорочена назва Фонду: ЗКПІФ «УФН». 
Повне та скорочене найменування є рівнозначними. 1.3. Тип Фонду: закри-
тий. 1.4. Вид Фонду: кваліфікаційний. 1.5. Клас Фонду: нерухомості. 
1.6. Строк діяльності: 20 (Двадцять) років з дати реєстрації у Єдиному дер-
жавному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі — ЄДРІСІ). 1.7. Фонд 
вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до ЄДРІСІ.  
2. Відомості про компанію з управління активами. 2.1. Повне найменування 
компанії з управління активами: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТІС КАПІ-
ТАЛ» (далі — Компанія). 2.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА «АТЛАН-
ТІС КАПІТАЛ». 2.3. Код за ЄДРПОУ Компанії: 38090420. 2.4. Місце знаходження 
Компанії: 04070, м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 12-Б. 3. Участь у Фонді. 
3.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власни-
ками інвестиційних сертифікатів цього Фонду. 3.2. Фізична особа може бути 
учасником Фонду за умови придбання інвестиційних сертифікатів Фонду в 
кількості, яка за номінальною вартістю цих інвестиційних сертифікатів скла-
дає суму не менше ніж 100 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, 
встановленому законодавством України на 1 січня 2014 року. 4. Порядок 
визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов`язаних з 
діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду. 4.1. Вина-
города Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів 
Фонду.4.2. Винагорода Компанії виплачується коштами. 4.3. Винагорода 
Компанії нараховується щомісяця. 4.4. Максимальний розмір винагороди 
Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої 
вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відпо-
відно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі — НКЦПФР). Остаточний розмір винагороди Компанії 
Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, ви-
значається за рішенням Уповноваженого органу Компанії. 4.5. Визначення 
вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється 
на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів 
Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсум-
ками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди 
Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих акти-
вів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів 
Фонду. 4.6. За рішенням уповноваженого органу Компанії, крім винагороди, 
може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсо-
тків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за 
звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній деклара-
ції на відповідний фінансовий рік. 4.7. За рахунок активів Фонду сплачують-
ся: 4.7.1. винагорода Компанії; 4.7.2. винагорода зберігачу Фонду або депо-
зитарній установі; 4.7.3. винагорода аудитору Фонду; 4.7.4. винагорода 
оцінювачу майна Фонду; 4.7.5. винагорода торговцю цінними паперами; 
4.7.6. витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме: 4.7.7. 
реєстраційні послуги; 4.7.8. розрахунково-касове обслуговування Фонду 
банком; 4.7.9. нотаріальні послуги; 4.7.10. послуги депозитарію; 4.7.11. опла-
та вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності інститу-
ту спільного інвестування; 4.7.12 оплата послуг фондової біржі; 4.7.13. ін-
формаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності 
емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати 
активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спіль-
ного інвестування); 4.7.14. орендна плата; 4.7.15. рекламні послуги, пов'язані 
з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду; 4.7.16. витра-
ти, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів 
Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компа-
нією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установле-
них законодавством України); 4.7.17. витрати, пов'язані з придбанням, утри-
манням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів 
Фонду; 4.7.18. судові витрати, пов’язані з діяльністю Фонду; 4.7.19. податки 
та збори, передбачені законодавством України. 4.8. Визначені в пункті 4.7 
цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та 
зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати  
5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансо-
вого року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР. 
4.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законо-
давством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок. 5. Порядок 
виплати дивідендів. 5.1. Прибуток Фонду, що залишився після покриття ви-
трат, визначених у розділі 4 цього Регламенту, розподіляється серед Учас-
ників пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів або 
спрямовується на збільшення активів Фонду. 5.2.. Право на отримання час-
тини прибутку (дивідендів) мають особи, які є Учасниками Фонду на початок 
строку виплати дивідендів. 5.3. Порядок розподілу прибутку Фонду, у т.ч. рі-
шення про виплату дивідендів (розмір дивідендів, строк та порядок виплати) 
затверджує уповноважений орган Компанії. 5.4. Дивіденди сплачуються 
Учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних 

сертифікатів Фонду, або іншим чином за заявою Учасника та згідно чинного 
законодавства. 5.5. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог 
законодавства про депозитарну систему. 6. Порядок та строки викупу інвес-
тиційних сертифікатів Компанією Фонду, у тому числі порядок подання зая-
вок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законо-
давства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок. 6.1. 
На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп інвес-
тиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (до-
строковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення 
про достроковий викуп у разі якщо у результаті такого викупу вартість акти-
вів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду. 6.2. 
Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на ко-
ристь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при до-
строковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів. 6.3. При здій-
сненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не 
застосовується. 6.4. Протягом строку, встановленого для досягнення норма-
тивів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду 
не здійснюється. 6.5. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 
на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів 
Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством. 6.6. Заявки на ви-
куп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії. У заявці зазна-
чається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до 
викупу. 6.7. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються з 
робочого дня, що настає за днем отримання Компанією письмового повідо-
млення НКЦПФР про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального об-
сягу активів Фонду. 6.8. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифіка-
тів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним 
законодавством. 6.9. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при 
його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами НКЦПФР.  
7. Напрями інвестицій. 7.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній 
декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 
до цього Регламенту. 8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни 
розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду. 8.1. Вартість чистих 
активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим «Положенням 
про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвесту-
вання», далі — Положення, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 30 липня 
2013р. № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку 
прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чис-
тих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами 
чинного законодавства та відповідних нормативних документів. 8.2. Вар-
тість чистих активів Фонду розраховується станом на: 8.2.1. день закінчення 
строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів пайового 
фонду; 8.2.2. останній календарний день місяця; 8.2.3. день, починаючи з 
якого до структури активів інституту спільного інвестування застосовуються 
обмеження, встановлені законодавством; 8.2.4. день складення інформації 
щодо діяльності інституту спільного інвестування (квартальна, річна);  
8.2.5. кожний день надходження коштів на банківський рахунок інституту 
спільного інвестування (під час розміщення цінних паперів такого інституту) 
або зарахування цінних паперів інституту спільного інвестування на рахунок 
викуплених цінних паперів такого інституту (під час викупу цінних паперів 
інституту спільного інвестування); 8.2.6. день, що передує дню прийняття 
рішення про ліквідацію інституту спільного інвестування; 8.2.7. день, що пе-
редує дню початку розрахунку з учасниками інституту спільного інвестуван-
ня. 8.3. До робочого дня, що настає за днем отримання Компанією письмо-
вого повідомлення НКЦПФР про відповідність Фонду вимогам щодо 
мінімального обсягу активів Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів 
Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної 
вартості. 8.4. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються 
інвестором з робочого дня, що настає за днем отримання письмового пові-
домлення НКЦПФР про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального об-
сягу активів Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвести-
ційного сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду.  
8.5. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як ре-
зультат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних 
сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.  
8.6. Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахун-
кової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до активів 
Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка 
від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду. 8.7. Вартість 
інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, визначається ви-
ходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановле-
на на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів на рахунок 
Компанії Фонду. 8.8. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за роз-
рахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду. Розрахункова вар-
тість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків 
з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фон-
ду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що на-
лежать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію. 
 9. Заключні положення 9.1. Цей Регламент (зміни до нього) вступають в дію 
з моменту його (їх) реєстрації Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. 9.2. Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, 
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передбачених цим Регламентом та чинним законодавством України.
Директор /підпис/ В.В. СЕМЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами ТОВ «КУА «АТЛАНТІС КАПІТАЛ» 

протокол № 12 від 05.10.2016р.
Додаток 1 до Регламенту ЗКПІФ «УФН»
ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ ЗКПІФ «УФН»
1. Інвестування активів Фонду здійснюється в реальний сектор економіки 

України шляхом фінансування інвестиційних проектів в сфері будівництва 
об’єктів житлового та комерційного призначення. 2. Активи Фонду склада-
ються з нерухомості, майнових прав на нерухомість у процесі будівництва та 
коштів. 3. Ризики, що пов’язані з інвестуванням. Ризики, що пов’язані з інвес-
туванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов’язані 
з: світовими фінансовими кризами; можливістю дефолту держави за своїми 

зобов’язаннями; банкрутством емітента; змінами світової кон’юнктури на то-
варних та фінансових ринках; діями, що підпадають під статус форс-
мажорних обставин. Будь-які операції Фонду пов’язані з ризиком відхилення 
фактичних результатів діяльності від запланованих. 4. Обмеження інвести-
ційної діяльності. Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням об-
межень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються 
з додержанням вимог, визначених в ст. 48 Закону України «Про інститути 
спільного інвестування». Вимоги до складу та структури активів Фонду, вста-
новлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовують-
ся відповідно до вимог чинного законодавства. 5. Запланований прибуток. 
Запланований прибуток встановлюється на рівні середньозваженої обліко-
вої ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Директор      /підпис/  в.в. сеМенЮк

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

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 
1.1. Повне найменування емітента:Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «СТАЛЬ-IНВЕСТ»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31885089
1.3. Місцезнаходження емітента:08300, м. Бориспiль, Київський Шлях 2/6
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента:(044) 585-41-70; 

(044) 585-41-70
1.5. Електронна поштова адреса емітента:Viktoriia.Kozyr@aeromall.com.ua 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:stal-invest.in.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IIІ 

або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:Зміна 
складу посадових осіб емітента (призначення на посаду Генерально-
го директора).

2. текст повідомлення 

2.1. Рiшення про змiну складу посадових осiб (призначення на посаду 
Генерального директора Тарасову Вiкторiю Михайлiвну з 13.02.2017 р.) 
було прийнято Загальними зборами учасникiв ТОВ «СТАЛЬ-IНВЕСТ». Пе-
редача функцiональних обов’язкiв вiдбулася згiдно Протоколу №02-2017 
вiд 07.02.2017 та наказу №8 вiд 13.02.2017;

2.2. Призначена на посаду Генерального директора з 13.02.2017 р. Та-
расова Вiкторiя Михайлiвна паспорт серiя ВВ №579778 виданий 
30.09.1998р. Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй 
областi. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє;

2.3. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня;
2.4. Призначена безстроково (до переобрання). Попереднi мiсця робо-

ти: Директор ТОВ «Трактат», директор ТОВ «ТРЦ», директор ТОВ «Торго-
вий посад», заступник генерального директора ТОВ «Сталь-Iнвест».

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.
Генеральний директор
_________________

(найменування посади) 
_________

(підпис) 

Тарасова В.М.
_________________________

(ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 13.02.2017

_______________________
(дата) 

товариство З оБМеЖеноЮ віДПовіДаЛЬністЮ «стаЛЬ-Iнвест»

Приватне акціонерне товариство «веЛта»
Повідомлення про проведення річних загальних зборів 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА», місцезнаходження: 
01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, ідентифікаційний код 21559409, 
(надалі — Товариство) повідомляє про те, що 03 квітня 2017 року об 
11.00 год. у приміщенні товариства за адресою: м. київ, вул. Москов-
ська, буд. 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201, відбудуться річні загальні 
збори Товариства (надалі — Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде здій-
снюватися 03 квітня 2017 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення 
Зборів. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів — паспорт та документ, що посвідчує повноважен-
ня представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися відповід-
но до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному 
в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Укра-
їни, станом на 24 годину 28 березня 2017 року (за три робочих дні до дня 
проведення Зборів).

Проект ПорЯДку ДенноГо ріЧниХ ЗаГаЛЬниХ ЗБорів:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії та надання їй повноважень на засвідчення 
бюлетенів для голосування на цих річних загальних зборах Товариства.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту правління Товариства.

4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

5. Розгляд звіту органа контролю фінансово-господарської діяльності 
Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків пере-
вірки органом контролю фінансово-господарської діяльності Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання голови та члена наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонер-
ного товариства «Велта», надання повноважень на його підписання та про-
ведення державної реєстрації.

11. Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства «Про за-
гальні збори», «Про наглядову раду», «Про правління» і Кодексу корпора-
тивного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

До проведення Зборів та в день проведення Зборів, акціонери Товари-
ства мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у примі-
щенні Товариства за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 
буд. 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201, у робочі дні: понеділок — четвер з 
09.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, перерва з 13.00 до 13.45. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми (документами) — Голова правління Мельник Микола Павлович.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів, розміщена на веб-сайті ПрАТ «Велта» 
http://velta.kiev.ua.

Телефони для довідок: (044) 254-48-50, 254-40-05.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний
(2016)

попере-
дній

(2015) 
Усього активів 49 721 43 640
Основні засоби 372 477
Довгострокові фінансові інвестиції 4 591 5 357
Запаси 13 9
Сумарна дебіторська заборгованість 16 161 15 192
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 393 17 651
Нерозподілений прибуток 13 676 8 093
Власний капітал 38 071 31 820
Статутний капітал 20 350 20 350
Довгострокові зобов’язання та забезпечення 9 947 8 745
Поточні зобов’язання 1 703 3 075
Чистий прибуток (збиток) 5 706 973
Середньорічна кількість акцій (шт.) 370 000 370 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 25 25

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління  М.П. Мельник
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Рішенням Наглядової ради (протокол засідання наглядової ради 
Пат «карЛівсЬкиЙ МаШиноБуДівниЙ ЗавоД» 
№ 03/02/2017 від 03.02.2017р. Красюка Руслана Володимировича звільне-
но з посади Генерального директора ПАТ «Карлівський машинобудівний 
завод» (припинено повноваження) з 3.02.2017р. за угодою сторін (п.1.ч.1. 
ст..36 Кодексу законів про працю України). Часткою в статутному капіталі 
ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» Красюк Р.В. не володіє. Непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини Красюк Р.В. не має.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» 
(протокол № 03/02/2017 від 03.02.2017р.), з 04.02.2017р. безстроково при-
значено (обрано) Генеральним директором ПАТ «Карлівський машинобу-
дівний завод» Калашник Валерію Михайлівну. Посадова особа часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця осо-
ба протягом останніх п»яти років: головний економічний радник з питань 
прямих інвестицій ТОВ «Драгон Есет Менеджмент», член Ревізійної комі-
сії емітента, директор фінансовий ПАТ «Карлівський машинобудівний за-
вод». Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини Калаш-
ник В.М. не має. Вказані особи на розкриття паспортних даних не 
надали.

товариство З оБМеЖеноЮ 
вIДПовIДаЛЬнIстЮ 

«нIка» ЛтД,
річна інформація емітента 2016 р

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «НIКА» ЛТД, 
16399955м. Київ , Дарницький, 02093, 
м. Київ, Бориспiльська, 26 В, оф.206 
044-2193706,

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

15.02.2017

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/nika

сПіЛЬне украЇнсЬко-БіЛорусЬке ПіДПриЄМ-
ство З іноЗеМниМи інвестиціЯМи у ФорМі При-
ватноГо акціонерноГо товариства «атЛант-
украЇна» (далі — СП ПрАТ «Атлант-Україна») повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
24 березня 2017 року о 12 годині за місцевим часом за адресою: м. київ, 
вул. Будівельників, 30.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії та ухвалення рішень з питань порядку про-

ведення Загальних зборів акціонерів СП ПрАТ «Атлант-Україна». 
2. Звіт про фінансово-господарську діяльність СП ПрАТ «Атлант-

Україна» за 2016 рік та виконання затвердженого бізнес-плану на 2016 рік.
3. Затвердження висновку ревізійної комісії СП ПрАТ «Атлант-Україна» 

за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році.
4. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, дотримання 

нормативів використання прибутку СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2016 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності та прийняття бізнес-плану 

на 2017 рік.
7. Обрання членів ревізійної комісії СП ПрАТ «Атлант-Україна» на 2017 рік.

8. Обрання директора СП ПрАТ «Атлант-Україна» та укладення з ним 
Контракту.

9. Схвалення значних правочинів, вчинених СП ПрАТ «Атлант-Україна» 
протягом 2016 та 2017 років.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які СП ПрАТ «Атлант-
Україна» планує вчинити протягом 2017 року.

Перелік акціонерів СП ПрАТ «Атлант-Україна», які мають право на 
участь у річних Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 го-
дину 20 березня 2017 року. 

Реєстрація акціонерів відбуватиметься 24 березня 2017 року з 11:00 до 
11:45 за місцевим часом за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30.

Для реєстрації учасники Загальних зборів повинні мати при собі пас-
порт, представникам акціонерів — додатково мати довіреність, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери СП ПрАТ «Атлант-Україна» та їх представники можуть ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30 у робочі дні з 09.00 до 
17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а у день проведення Загальних зборів — з 
09.00 до 11.00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, — секретар Шепелявенко М.В., тел. (044) 503- 64-70

інформація за телефоном: (044) 503- 64-70.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Страховий 
капітал» (надалі - Товариство) інформує про проведення загальних 
зборів акціонерів (надалі - Збори). Дата початку і закінчення реєстрації 
акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах: 07 квітня 
2017 року з 14-00 до 16-00.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01032, 
м.  київ, бульвар тараса Шевченка, 33-Б, приміщення 36  
(4-й поверх).

Порядок денний
1. Про обрання Голови Загальних Зборів акціонерів;
2. Про обрання Секретаря Загальних Зборів акціонерів;
3. Про обрання Лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів;
4. Про затвердження порядку денного Загальних Зборів акціо-

нерів;

5. Звіт Голови Правління Товариства та Ревізора Товариства про 
результати роботи Товариства за 2016р.;

6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р. 
та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017р.;

7. Про порядок розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2016р.;
8. Про затвердження рішень Наглядової Ради Товариства;
9. Інші питання.
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 юридич-

них та фізичних осіб)
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з по-

рядком денним зборів, за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса 
Шевченка, 33-Б, приміщення 36 (4-й поверх), тел. (044) 462-59-49.

Приватне акціонерне товариство 
«страХова коМПаніЯ «страХовиЙ каПітаЛ»
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ПуБЛіЧне акціонерне товариство По ГаЗо-
ПостаЧаннЮ та ГаЗиФікаціЇ Пат “вінницЯГаЗ”
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 Публічне акціонерне товари-
ство по газопостачанню та 
газифікації ПАТ "Вінницягаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03338649
3. Місцезнаходження 21012 м.Вінниця пров.Костя 

Широцького ,24
4. Міжміський код, телефон та факс 0432278092 0432278092
5. Електронна поштова адреса office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

vn.104.ua

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

II. текст повідомлення
На підставі наказу ПАТ «Вінницягаз» № 135-к від 13 лютого 2017 р.

призначено з 14.02.2017 р.на посаду головного бухгалтера Товариства 
Тарасенко Олександра Олександровича . Останні 5 років займав посади : 
з 15.02.2011 р.по 20.07.2015 р. головного бухгалтера «Донецькміськгазу», 
з 24.07.2015 р.по 10.02.2017 р.головного бухгалтера Національного комі-
тету «Експоцентру України».Загальний стаж роботи 26 років. Змiнив на 
посадi головного бухгалтера Безкревну А.В. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента — 0%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади кривак олександр андрійович
Голова правління 
Пат "вінницягаз"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.02.13
(дата)

Приватне акціонерне товариство 
аГроФірМа «ірЖавецЬка»

(код за ЄДРПОУ 30885952, місцезнаходження: вул. Центральна, буд. 3, 
с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123) 

(далі - товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства 17 березня 2017 року об 11:00 годині за 

адресою: вул. центральна, буд. 3, с. іржавець, носівський р-н, 
Чернігівська обл., 17123 (приміщення контори агрофірми, 2 поверх, 

кабінет Директора товариства)
Перелік питань, 

що виносяться на голосування 
(порядок денний):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних 
зборів акціонерів: обрання лічильної комісії, обрання головуючого та 
секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних 
зборів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-
ства за 2016 рік.

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

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного ревізора 
Товариства за 2016 рік. Затвердження висновку Головного ревізора за під-
сумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2016 рік. 

6. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 
2016  році.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів 
Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних 
зборах буде проводитись 17 березня 2017 року з 10:00 до 10:50 за 
місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера  – 
також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства 
Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у загальних зборах – станом на 24 годину 13 березня 
2017  року. 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представни-
ки можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Центральна, буд.3, 
с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (адмінприміщен-
ня агрофірми, кабінет бухгалтерії) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В 
день проведення зборів акціонери та їх представники можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальний за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами: Бухгалтер Товариства 
Валентина Миколаївна Шимончук, тел. (04642) 2-22-55. Адреса влас-
ного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного - http: // afir.pat.ua.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016рік (тис.грн.)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 25559,3 14257,7
Основні засоби 8201,7 7343,1
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 12351,8 3966,0
Сумарна дебіторська заборгованість 4255,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,2 35,8
Нерозподілений прибуток 12510,9 * 6338,2
Власний капітал 14761,0 8588.2
Статутний капітал 1387,1 1387,1
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 10798,4 5669,5
Чистий прибуток (збиток) 6172,7 * 2932,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1387100 1387100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна суму коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

24 23

наглядова рада
Прат агрофірма «іржавецька»

Приватне акціонерне товариство 
«трест «киЇвМісЬкБуД-2»

Повідомлення
На виконання Пункту 1 статті 64 Розділу XI Закону України «Про акціо-

нерні товариства» повідомляю про намір придбати прості іменні акції При-
ватного акціонерного товариства «трест «київміськбуд-2» Код за 
ЄДРПОУ: 04012661 в бездокументарній формі, що з урахуванням кількос-
ті акцій, які належать товариству та його афілійованим особам, за наслід-
ками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих імен-
них акцій товариства.

Акціонерне товариство «ПРОСПЕРУС КЕПІТАЛ» (AS Prosperus Capital) 
не володіє простими іменними акціями Приватного акціонерного товари-
ства «трест «київміськбуд-2».

Акціонерне товариство «ПРОСПЕРУС КЕПІТАЛ» (AS Prosperus Capital) 
має намір придбати прості іменні акціїї Приватного акціонерного товари-
ства «трест «київміськбуд-2» у кількості 178864200 (сто сімдесят вісім 
мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі двісті) штук.

Директор  евгений егорович агневщиков

Приватне акціонерне товариство «таЙГа»
Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу II)
ріЧна інФорМаціЯ за 2016 рікемітентів, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів, атакожприватних (закритих) 
акціонернихтовариств, якінездійснювалипублічне (відкрите) 

розміщенняціннихпаперів, крім публічних акціонерних товариств, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента,  Приватне акціонерне товариство 
 «ТАЙГА», 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,  13685175, 03150, м. Київ, 
 вул. Велика Васильківська, 65,
міжміський код та телефон емітента:  (044) 289-55-05
2. Дата розкриття тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-

маційній базі даних Комісії 15.02.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію http://13685175.smida.gov.ua
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Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧ-
НИЙ ЗАВОД"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;
3. Місцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,

(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
II. Текст повідомлення

13.02.2017 року ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД"
отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiко-
вий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 03.02.2017 року, з
якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбулися на рахунках власникiв 10 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

1. Розмiр пакету акцiй фiзичної особи - зменшився на 31499 голосу-
ючих акцiй та склав 1 голосуючу акцiю. Розмiр частки акцiонера до змiни
пакету акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй - 12,374292%, та в загальнiй кiль-
костi голосуючих акцiй -12,626465%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни
пакету акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй 0,000392 % та в загальнiй кiлькос-
тi голосуючих акцiй - 0,0004 %.

2. Розмiр пакету акцiй фiзичної особи збiльшився на 31499 голосуючих
акцiй та склав 31499 голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни
пакету акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй- 0% та в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй - 0%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй в за-
гальнiй кiлькостi акцiй - 12,373900%, та в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй - 12,626064%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Перший заступник голови Правлiння  Крячко В.О.
14.02.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-

цій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПIДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦIЙ". 2. Код за ЄД-
РПОУ 03113549. 3. Місцезнаходження 49038, Днiпропетровська обл., м.
Днiпро, вул. Курчатова, буд.10. 4. Міжміський код, телефон та факс (0562)
31-41-24, 36-59-44. 5. Електронна поштова адреса dopas@dopas.dp.ua. 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації www.dopas.dp.ua. 7. Вид особливої ін-
формації Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Змiни вiдбулися за рiшенням засiдання наглядової ради Товариства

вiд 14.02.2017 р. (протокол позачергового засiдання наглядової ради вiд
14.02.2017 р.). Припинено повноваження виконуючого обов'язки директо-
ра за сумiсництвом Iвженко Юрiя Володимировича (паспорт АК 503412,
виданий 09.04.1999 р. Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС Ук-
раїни в Днiпропетровськiй обл.). Перебував на посадi 3 мiсяцi. Не володiє
акцiями Товариства. Iвженко Юрiя Володимировича (паспорт АК 503412,
виданий 09.04.1999 р. Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС Ук-
раїни в Днiпропетровськiй обл.) призначено на посаду директора Това-
риства за сумiсництвом, на необмежений термiн. Iнформацiя про iншi по-
сади протягом останнiх 5 рокiв - директор служби перевозок ПрАТ "ДО-
ПАС" за сумiсництвом; з червня 2015 р. по теперiшнiй час - директор ТОВ
"АПК "ТIКЕТ", з 12.11.2016 р. - виконуючий обов'язки директора ПрАТ
"ДОПАС" за сумiсництвом. Не володiє акцiями Товариства. Посадова осо-
ба емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади 
Директор Iвженко Юрiй Володимирович

14.02.2017 р.

До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ХАРЧОВИК"

Наглядова рада ПРАТ "РМП "Харчовик" (далі Товариство) ідентифіка-
ційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань 05496684, місцезнаходжен-
ня якого: 49038, м. Дніпро, вул. Горького, буд. 7, повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-гос-
подарської діяльності ПРАТ "РМП "Харчовик" за 2016 рік, які відбудуть-
ся: 27 березня 2017 року о 14-00 за адресою: 49038, м. Дніпро, вул.
Горького, буд. 7, каб. № 1.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту виконавчого органу Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Ревізора Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків То-

вариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради

та Ревізора Товариства.
8. Обрання Наглядової ради та Ревізора Товариства. 
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затверджен-

ня його в новій редакції.
Основні  показники  фінансово-господарської  діяльності  під-

приємства  (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів  (їх представників)  для  участі  в  загальних
зборах  буде  проводитись  за  адресою  проведення  зборів  27 березня
2017  року  з  13-30 до 13-55. 

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

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного
загальних зборів акціонерів, вносяться відповідно до вимог Закону Укра-
їни "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 21 березня 2017 року. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Това-
риства у робочі дні в кабінеті Генерального директора ПРАТ "РМП "Хар-
човик" з 9-00 до 12-00. А в день проведення загальних зборів - за місцем
їх проведення. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - Гене-
ральний директор ПРАТ "РМП "Харчовик" Остапенко Владислав Володи-
мирович. 

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, - 05496684.infosite.com.ua. 

Телефони  для  довідок: (056) 778-57-05, (0562) 38-69-33.
Наглядова рада ПРАТ "РМП "Харчовик"

Запаси 30,2 31.6
Сумарна дебіторська заборгованість 152,9 84.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 28,5 18.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1000,1 (1209.5)
Власний капітал 493,1 283.7
Статутний капітал 483.5 483.5
Поточні зобов’язання 75,9 215.7
Чистий прибуток (збиток)  209,1 172.8
Середньорічна кількість акцій (штук) 1933800 1933800
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 1 2

Найменування  показника
Період

2016 рік 2015 рік
Усього  активів 569 499.4
Основні  засоби 357,4 365.3

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про зміну складу посадових осіб емітента) емітента.

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

ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ВЕ-
ЛЕТЕНЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00486770.
3. Місцезнаходження: 63422, селище  Першотравневе, Змiївський рай-

он, Харкiвська область. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747)30970, (05747)30970
5. Електронна поштова адреса: pz.red.veleten@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/cate-
gory/rv/ .

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13/02-2017 вiд
13.02.2017 р.) повноваження Директора Товариства ТРИГУБА ОЛЕКСІЯ
ВАСИЛЬОВИЧА припинено з 13.02.2017 р. за заявою ТРИГУБА О.В.  про
звільнення його з посади Директора Товариства за згодою сторін. Дирек-
тор Товариства перебував на посадi 11 повних місяців: з 10.03.2016 р. по
13.02.2017 р. (обраний Рішенням Наглядової ради Товариства згідно про-
токолу № 09-03/2016 вiд 09.03.2016 р.). Розмiр пакета акцiй або частка,
якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор Това-
риства не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливі та поса-

дові злочини. Директор Товариства не надав згоди на поширення його пер-
сональних даних.

2. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №13/02-2017 вiд
13.02.2017 року) СОМОВА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА було приз-
начено Директором Товариства з 14.02.2017 р. за заявою СОМОВА О.В.
про призначення його на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета ак-
цiй або частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%.
Директор не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та по-
садовi злочини.  Директор обраний строком на 3 роки. Iнформацiя про iн-
шi посади, якi обiймав Директор протягом останнiх п'яти рокiв: з грудня
2011 р. по вересень 2013 р. - головний зоотехнік ТОВ "АГРАРНИЙ ДІМ ІМ.
ГОРЬКОГО", жовтень 2013 р. - головний зоотехнік СТОВ "ДРУЖБА-НОВА",
з жовтня 2013 р. по квітень 2014 р - заступник директора з тваринництва
СТОВ "ДРУЖБА-НОВА", з жовтня 2013 р. по грудень 2015 р. - директор за
сумісництвом СТОВ "УКРАЇНА", з квітня 2014 р. по січень 2016 р. - голов-
ний зоотехнік ТОВ "КЕРНЕЛ ТРЕЙД", з січня 2016 р. по жовтень 2016 р. -
головний зоотехнік ТОВ "АГРАРНИЙ ДІМ ІМ. ГОРЬКОГО". Директор Това-
риства не надав згоди на поширення його персональних 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 Сомов Олександр Володимирович

14.02.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ"

(код ЄДРПОУ 36906459, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 20.03.2017року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 09:40. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 по-
верх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників,
які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 09:00 до 9:30. Час початку реєс-
трації акціонерів 09.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 09.30. 3. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 14.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосу-
вання, згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії;
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту наглядо-
вої ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного зві-
ту товариства; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядо-
вої ради, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинення
повноважень членів наглядової ради; 8. Обрання  членів наглядової  ради,
затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрак-
тів) з членами наглядової ради; 9. Обрання Членів Ревізійної комісії (Реві-
зора); 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Ревізійної комісії (Ревізором); 11. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства
з урахуванням вимог,  передбачених  законом; 12. Зміна місцезнаходження;
13.  Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік ; 14.
Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редак-
ції. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня
проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акці-
онери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні
за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний
район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова
особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генераль-
ний Директор - Козiєнко Олександр Сергійович, тел. (056)734-40-60. 5-1.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проек-
том  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку
денного: http://www.avtomeh.com/directions/about/neregulyarnaya-informaci-
ya. Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення
загальних зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - доку-
мент, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіре-
ність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним
законодавством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення
про проведення загальних зборів - 08.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Генеральний Директор О.С. Козiєнко

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 95434 147326
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 30204 4118
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Нерозподілений прибуток 148 147
Власний капітал 94598 146848
Статутний капітал 93247 93247
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 836 478
Чистий прибуток 1 81
Середньорічна кількість акцій (шт.) 93247000 93247000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 17
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Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧ-
НИЙ ЗАВОД"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;
3. Місцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,

(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
II. Текст повідомлення

13.02.2017 року ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД"
отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiко-
вий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 03.02.2017 року, з
якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбулися на рахунках власникiв 10 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

1. Розмiр пакету акцiй фiзичної особи - зменшився на 31499 голосу-
ючих акцiй та склав 1 голосуючу акцiю. Розмiр частки акцiонера до змiни
пакету акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй - 12,374292%, та в загальнiй кiль-
костi голосуючих акцiй -12,626465%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни
пакету акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй 0,000392 % та в загальнiй кiлькос-
тi голосуючих акцiй - 0,0004 %.

2. Розмiр пакету акцiй фiзичної особи збiльшився на 31499 голосуючих
акцiй та склав 31499 голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни
пакету акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй- 0% та в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй - 0%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй в за-
гальнiй кiлькостi акцiй - 12,373900%, та в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй - 12,626064%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Перший заступник голови Правлiння  Крячко В.О.
14.02.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-

цій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПIДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦIЙ". 2. Код за ЄД-
РПОУ 03113549. 3. Місцезнаходження 49038, Днiпропетровська обл., м.
Днiпро, вул. Курчатова, буд.10. 4. Міжміський код, телефон та факс (0562)
31-41-24, 36-59-44. 5. Електронна поштова адреса dopas@dopas.dp.ua. 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації www.dopas.dp.ua. 7. Вид особливої ін-
формації Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Змiни вiдбулися за рiшенням засiдання наглядової ради Товариства

вiд 14.02.2017 р. (протокол позачергового засiдання наглядової ради вiд
14.02.2017 р.). Припинено повноваження виконуючого обов'язки директо-
ра за сумiсництвом Iвженко Юрiя Володимировича (паспорт АК 503412,
виданий 09.04.1999 р. Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС Ук-
раїни в Днiпропетровськiй обл.). Перебував на посадi 3 мiсяцi. Не володiє
акцiями Товариства. Iвженко Юрiя Володимировича (паспорт АК 503412,
виданий 09.04.1999 р. Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС Ук-
раїни в Днiпропетровськiй обл.) призначено на посаду директора Това-
риства за сумiсництвом, на необмежений термiн. Iнформацiя про iншi по-
сади протягом останнiх 5 рокiв - директор служби перевозок ПрАТ "ДО-
ПАС" за сумiсництвом; з червня 2015 р. по теперiшнiй час - директор ТОВ
"АПК "ТIКЕТ", з 12.11.2016 р. - виконуючий обов'язки директора ПрАТ
"ДОПАС" за сумiсництвом. Не володiє акцiями Товариства. Посадова осо-
ба емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади 
Директор Iвженко Юрiй Володимирович

14.02.2017 р.

До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ХАРЧОВИК"

Наглядова рада ПРАТ "РМП "Харчовик" (далі Товариство) ідентифіка-
ційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань 05496684, місцезнаходжен-
ня якого: 49038, м. Дніпро, вул. Горького, буд. 7, повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-гос-
подарської діяльності ПРАТ "РМП "Харчовик" за 2016 рік, які відбудуть-
ся: 27 березня 2017 року о 14-00 за адресою: 49038, м. Дніпро, вул.
Горького, буд. 7, каб. № 1.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту виконавчого органу Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Ревізора Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків То-

вариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради

та Ревізора Товариства.
8. Обрання Наглядової ради та Ревізора Товариства. 
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затверджен-

ня його в новій редакції.
Основні  показники  фінансово-господарської  діяльності  під-

приємства  (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів  (їх представників)  для  участі  в  загальних
зборах  буде  проводитись  за  адресою  проведення  зборів  27 березня
2017  року  з  13-30 до 13-55. 

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

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного
загальних зборів акціонерів, вносяться відповідно до вимог Закону Укра-
їни "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 21 березня 2017 року. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Това-
риства у робочі дні в кабінеті Генерального директора ПРАТ "РМП "Хар-
човик" з 9-00 до 12-00. А в день проведення загальних зборів - за місцем
їх проведення. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - Гене-
ральний директор ПРАТ "РМП "Харчовик" Остапенко Владислав Володи-
мирович. 

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, - 05496684.infosite.com.ua. 

Телефони  для  довідок: (056) 778-57-05, (0562) 38-69-33.
Наглядова рада ПРАТ "РМП "Харчовик"

Запаси 30,2 31.6
Сумарна дебіторська заборгованість 152,9 84.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 28,5 18.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1000,1 (1209.5)
Власний капітал 493,1 283.7
Статутний капітал 483.5 483.5
Поточні зобов’язання 75,9 215.7
Чистий прибуток (збиток)  209,1 172.8
Середньорічна кількість акцій (штук) 1933800 1933800
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 1 2

Найменування  показника
Період

2016 рік 2015 рік
Усього  активів 569 499.4
Основні  засоби 357,4 365.3

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про зміну складу посадових осіб емітента) емітента.

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

ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ВЕ-
ЛЕТЕНЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00486770.
3. Місцезнаходження: 63422, селище  Першотравневе, Змiївський рай-

он, Харкiвська область. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747)30970, (05747)30970
5. Електронна поштова адреса: pz.red.veleten@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/cate-
gory/rv/ .

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13/02-2017 вiд
13.02.2017 р.) повноваження Директора Товариства ТРИГУБА ОЛЕКСІЯ
ВАСИЛЬОВИЧА припинено з 13.02.2017 р. за заявою ТРИГУБА О.В.  про
звільнення його з посади Директора Товариства за згодою сторін. Дирек-
тор Товариства перебував на посадi 11 повних місяців: з 10.03.2016 р. по
13.02.2017 р. (обраний Рішенням Наглядової ради Товариства згідно про-
токолу № 09-03/2016 вiд 09.03.2016 р.). Розмiр пакета акцiй або частка,
якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор Това-
риства не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливі та поса-

дові злочини. Директор Товариства не надав згоди на поширення його пер-
сональних даних.

2. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №13/02-2017 вiд
13.02.2017 року) СОМОВА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА було приз-
начено Директором Товариства з 14.02.2017 р. за заявою СОМОВА О.В.
про призначення його на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета ак-
цiй або частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%.
Директор не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та по-
садовi злочини.  Директор обраний строком на 3 роки. Iнформацiя про iн-
шi посади, якi обiймав Директор протягом останнiх п'яти рокiв: з грудня
2011 р. по вересень 2013 р. - головний зоотехнік ТОВ "АГРАРНИЙ ДІМ ІМ.
ГОРЬКОГО", жовтень 2013 р. - головний зоотехнік СТОВ "ДРУЖБА-НОВА",
з жовтня 2013 р. по квітень 2014 р - заступник директора з тваринництва
СТОВ "ДРУЖБА-НОВА", з жовтня 2013 р. по грудень 2015 р. - директор за
сумісництвом СТОВ "УКРАЇНА", з квітня 2014 р. по січень 2016 р. - голов-
ний зоотехнік ТОВ "КЕРНЕЛ ТРЕЙД", з січня 2016 р. по жовтень 2016 р. -
головний зоотехнік ТОВ "АГРАРНИЙ ДІМ ІМ. ГОРЬКОГО". Директор Това-
риства не надав згоди на поширення його персональних 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 Сомов Олександр Володимирович

14.02.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ"

(код ЄДРПОУ 36906459, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 20.03.2017року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 09:40. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 по-
верх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників,
які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 09:00 до 9:30. Час початку реєс-
трації акціонерів 09.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 09.30. 3. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 14.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосу-
вання, згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії;
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту наглядо-
вої ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного зві-
ту товариства; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядо-
вої ради, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинення
повноважень членів наглядової ради; 8. Обрання  членів наглядової  ради,
затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрак-
тів) з членами наглядової ради; 9. Обрання Членів Ревізійної комісії (Реві-
зора); 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Ревізійної комісії (Ревізором); 11. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства
з урахуванням вимог,  передбачених  законом; 12. Зміна місцезнаходження;
13.  Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік ; 14.
Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редак-
ції. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня
проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акці-
онери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні
за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний
район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова
особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генераль-
ний Директор - Козiєнко Олександр Сергійович, тел. (056)734-40-60. 5-1.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проек-
том  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку
денного: http://www.avtomeh.com/directions/about/neregulyarnaya-informaci-
ya. Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення
загальних зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - доку-
мент, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіре-
ність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним
законодавством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення
про проведення загальних зборів - 08.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Генеральний Директор О.С. Козiєнко

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 95434 147326
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 30204 4118
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Нерозподілений прибуток 148 147
Власний капітал 94598 146848
Статутний капітал 93247 93247
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 836 478
Чистий прибуток 1 81
Середньорічна кількість акцій (шт.) 93247000 93247000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 17

Публічне акціонерне товариство «Полтавський завод залізобетон-
них виробів №1», місцезнаходження: 36009, Полтавська обл., м.Пол-
тава, вул.Зіньківська, 19, повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 21 березня 2017 року о 09-00 в 
адмінприміщенні товариства за адресою: 36009, Полтавська обл., 
м.Полтава, вул.Зіньківська, 19, і-поверх, кімн. №102.

Реєстрація проводиться з 08-30 до 08-50 год. 21 березня 2017 року 
за місцем проведення зборів. 

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

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

лосування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Звіти: Голови правління, наглядової ради і ревізійної комісії про 

підсумки фінансово — господарської діяльності товариства за 2016р. 
Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу при-
бутку.

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

дову раду, Ревізійну комісію, Виконавчий орган.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської 
діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання 
таких правочинів.

14. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій та вчи-
нення дій відповідних до чинного законодавства України.

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

найменування показника Період
Звітний 
2016р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 2232 2552
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1355 1639
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9 10
Сумарна дебіторська заборгованість 732 686
Грошові кошти та їх еквіваленти 134 217
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 95 226
Власний капітал 2028 2392
Статутний капітал 754 754
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 205 159
Чистий прибуток (збиток) 77 226
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 014 908 3 014 908
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

451326 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

292 -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10 11

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з 
матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть 
за адресою: 36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Зіньківська, 19, у 
головного бухгалтера товариства Пімочкіна К.Т. в робочі дні щоденно 
з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів — також у міс-
ці їх проведення тел.(0532)613-913.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах — 15.03.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного — http://03576350.smida.gov.ua.

ПуБЛіЧне акціонерне товариство
«ПоЛтавсЬкиЙ ЗавоД ЗаЛіЗоБетонниХ вироБів №1»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31, 15 лютого 2017 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ"

(код ЄДРПОУ 33719147, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 20.03.2017 року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 11:00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 по-
верх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників,
які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 10:20 до 10:50. Час початку ре-
єстрації акціонерів 10:20; Час закінчення реєстрації акціонерів 10:50. 3. Да-
та складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 14.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голо-
сування, згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комі-
сії; 2. Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту нагля-
дової ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного
звіту товариства; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту нагля-
дової ради, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинен-
ня повноважень членів наглядової ради; 8. Обрання   членів  наглядової
ради,  затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (кон-
трактів) з членами наглядової ради; 9. Обрання Членів Ревізійної комісії
(Ревізора); 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення роз-
міру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання
особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
членами  Ревізійної комісії (Ревізором); 11. Розподіл  прибутку  і  збитків  то-
вариства з урахуванням вимог,  передбачених  законом; 12. Зміна місцезна-
ходження; 13. Визначення основних напрямів діяльності товариства на
2017 рік; 14. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у
новій редакції. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів: До дня проведення загальних зборів та в день проведення загаль-
них зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для

прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час
в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індус-
тріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами -
Голова Правління - Лейбиченко Ольга Анатоліївна, тел. (056)7895098. 5-1.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проек-
том  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку
денного: http://www.mti.dp.ua/company/neregulyarnaya-informaciya. Також
розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення загальних
зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право
участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс-
твом. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен-
ня загальних зборів - 08.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління О.А. Лейбиченко

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРПОСТАЧПРОМ"

(код ЄДРПОУ 37450143, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Да-
та проведення загальних зборів акціонерів: 20.03.2017року. Час проведен-
ня загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 15:00. Місце проведення
загальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4
поверх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціоне-
рів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представ-
ників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день прове-
дення та за адресою проведення загальних зборів з 14:20 до 14:50. Час по-
чатку реєстрації акціонерів 14:20; Час закінчення реєстрації акціонерів
14:50. 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах: 14.03.2017 року. 4. Перелік питань, що ви-
носяться на голосування, згідно з проектом порядку денного: 1. Об-
рання лічильної комісії; 2. Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Зат-
вердження звіту наглядової ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5.
Затвердження річного звіту товариства; 6. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття
рішення про припинення повноважень членів наглядової ради; 8. Обрання
членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-правових  догово-
рів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; 9. Обрання
Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 10. Затвердження умов цивільно-пра-
вових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізо-
ром), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії (Ре-
візору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання ци-
вільно-правових договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором); 11.
Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  передба-
чених  законом; 12. Зміна місцезнаходження; 13.  Визначення основних
напрямів діяльності товариства на 2017 рік; 14. Внесення змін до статуту
товариства. Затвердження статуту у новій редакції. 5. Порядок ознайом-
лення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися
під час підготовки до загальних зборів:  До дня проведення загальних
зборів та в день 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: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Вино-
курова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова особа відповідальна
за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Бондаренко
Зоя Юрiївна, тел. (056)7885981. 5-1. Адреса власного веб-сайту, на яко-
му розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: http://www.ukrpos-
tach.dp.ua/?page_id=66. Також розкриваємо іншу інформацію із повідом-
лення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхідно ма-
ти: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів
додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформле-
ну згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів,
для повідомлення про проведення загальних зборів - 08.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління З.Ю. Бондаренко

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 52811 58623
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 9533 9346
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток 484 443
Власний капітал 52426 58361
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 385 262
Чистий прибуток (збиток) 43 83
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 12

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 53622 53860
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 36743 24276
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 2
Нерозподілений прибуток 147 104
Власний капітал 53573 53768
Статутний капітал 39500 39500
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 49 92
Чистий прибуток 45 85
Середньорічна кількість акцій (шт.) 158000000 158000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 19
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ"

(код ЄДРПОУ 33719147, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 20.03.2017 року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 11:00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 по-
верх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників,
які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 10:20 до 10:50. Час початку ре-
єстрації акціонерів 10:20; Час закінчення реєстрації акціонерів 10:50. 3. Да-
та складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 14.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голо-
сування, згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комі-
сії; 2. Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту нагля-
дової ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного
звіту товариства; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту нагля-
дової ради, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинен-
ня повноважень членів наглядової ради; 8. Обрання   членів  наглядової
ради,  затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (кон-
трактів) з членами наглядової ради; 9. Обрання Членів Ревізійної комісії
(Ревізора); 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення роз-
міру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання
особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
членами  Ревізійної комісії (Ревізором); 11. Розподіл  прибутку  і  збитків  то-
вариства з урахуванням вимог,  передбачених  законом; 12. Зміна місцезна-
ходження; 13. Визначення основних напрямів діяльності товариства на
2017 рік; 14. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у
новій редакції. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів: До дня проведення загальних зборів та в день проведення загаль-
них зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для

прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час
в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індус-
тріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами -
Голова Правління - Лейбиченко Ольга Анатоліївна, тел. (056)7895098. 5-1.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проек-
том  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку
денного: http://www.mti.dp.ua/company/neregulyarnaya-informaciya. Також
розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення загальних
зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право
участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс-
твом. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен-
ня загальних зборів - 08.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління О.А. Лейбиченко

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРПОСТАЧПРОМ"

(код ЄДРПОУ 37450143, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Да-
та проведення загальних зборів акціонерів: 20.03.2017року. Час проведен-
ня загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 15:00. Місце проведення
загальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4
поверх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціоне-
рів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представ-
ників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день прове-
дення та за адресою проведення загальних зборів з 14:20 до 14:50. Час по-
чатку реєстрації акціонерів 14:20; Час закінчення реєстрації акціонерів
14:50. 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах: 14.03.2017 року. 4. Перелік питань, що ви-
носяться на голосування, згідно з проектом порядку денного: 1. Об-
рання лічильної комісії; 2. Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Зат-
вердження звіту наглядової ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5.
Затвердження річного звіту товариства; 6. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття
рішення про припинення повноважень членів наглядової ради; 8. Обрання
членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-правових  догово-
рів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; 9. Обрання
Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 10. Затвердження умов цивільно-пра-
вових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізо-
ром), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії (Ре-
візору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання ци-
вільно-правових договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором); 11.
Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  передба-
чених  законом; 12. Зміна місцезнаходження; 13.  Визначення основних
напрямів діяльності товариства на 2017 рік; 14. Внесення змін до статуту
товариства. Затвердження статуту у новій редакції. 5. Порядок ознайом-
лення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися
під час підготовки до загальних зборів:  До дня проведення загальних
зборів та в день 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: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Вино-
курова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова особа відповідальна
за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Бондаренко
Зоя Юрiївна, тел. (056)7885981. 5-1. Адреса власного веб-сайту, на яко-
му розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: http://www.ukrpos-
tach.dp.ua/?page_id=66. Також розкриваємо іншу інформацію із повідом-
лення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхідно ма-
ти: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів
додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформле-
ну згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів,
для повідомлення про проведення загальних зборів - 08.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління З.Ю. Бондаренко

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 52811 58623
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 9533 9346
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток 484 443
Власний капітал 52426 58361
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 385 262
Чистий прибуток (збиток) 43 83
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 12

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 53622 53860
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 36743 24276
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 2
Нерозподілений прибуток 147 104
Власний капітал 53573 53768
Статутний капітал 39500 39500
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 49 92
Чистий прибуток 45 85
Середньорічна кількість акцій (шт.) 158000000 158000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 19

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХМОНТАЖ"
(код ЄДРПОУ 37032787, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська

обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.  Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 20.03.2017 року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 13:40. Місце проведення
загальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4
поверх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників,
які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 13:00 до 13:30. Час початку
реєстрації акціонерів 13:00; Час закінчення реєстрації акціонерів 13:30. 3.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: 14.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на
голосування, згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної
комісії; 2. Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту
наглядової ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження
річного звіту товариства; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
наглядової ради, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про
припинення повноважень членів наглядової ради; 8. Обрання   членів
наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-правових  договорів,
трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з членами наглядової ради; 9. Обрання Членів
Ревізійної комісії (Ревізора); 10. Затвердження умов цивільно-правових
договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про
встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору)
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором); 11. Розподіл
прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  передбачених
законом; 12. Зміна місцезнаходження; 13.  Визначення основних напрямів
діяльності товариства на 2017 рік; 14. Внесення змін до статуту товариства.
Затвердження статуту у новій редакції.  5. Порядок ознайомлення
акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час
підготовки до загальних зборів: До дня проведення загальних зборів та в
день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного

загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця
Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова Правління
– Сорока Олег Михайлович, тел. (056)7893286. 5-1. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо
кожного  з питань, включених до проекту порядку денного:
http://www.promtehmontazh.com.ua/aboutcompany/neregulyarnaya-informat-
siya. Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення
загальних зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам -
документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з
чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, для
повідомлення про проведення загальних зборів – 08.02.2017 р.

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

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління О.М. Сорока

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"

(код ЄДРПОУ 35973723, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 20.03.2017 року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12:20. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 по-
верх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників,
які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 11:40 до 12:10. Час початку ре-
єстрації акціонерів 11:40; Час закінчення реєстрації акціонерів 12:10. 3. Да-
та складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 14.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голо-
сування, згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комі-
сії; 2. Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту нагля-
дової ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного
звіту товариства; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту нагля-
дової ради, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинен-
ня повноважень членів наглядової ради; 8. Обрання   членів  наглядової
ради,  затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (кон-
трактів) з членами наглядової ради; 9. Обрання Членів Ревізійної комісії
(Ревізора); 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення роз-
міру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання
особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
членами  Ревізійної комісії (Ревізором); 11. Розподіл  прибутку  і  збитків  то-
вариства з урахуванням вимог,  передбачених  законом; 12. Зміна місцезна-
ходження; 13.  Визначення основних напрямів діяльності товариства на
2017 рік. 14. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у
новій редакції. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів: До дня проведення загальних зборів та в день проведення загаль-
них зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для

прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час
в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індус-
тріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами -
Голова Правління - Лейбиченко Ольга Анатоліївна, тел. (056)7350117. 5-1.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проек-
том  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку
денного: http://www.chumash.com.ua/o-kompanii/neregulyarna-informatsiya.
Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення за-
гальних зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ,
який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на
право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про про-
ведення загальних зборів - 08.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.)

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління Лейбиченко О.А.

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 54731 55195
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 7383 7906
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток 143 142
Власний капітал 54670 55094
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 61 101
Чистий прибуток 1 82
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112000000 112000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 15

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 54169 54734
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 6622 17638
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток 101 101
Власний капітал 54127 54439
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 42 295
Чистий прибуток 0 83
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 15
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ПуБЛіЧне акціонерне товариство «ЧеркасЬкиЙ 
ХЛіБокоМБінат»

(код ЄДрПоу: 05518948)
місцезнаходження якого: 18000, Черкаська область, місто Черкаси, ву-

лиця Чигиринська, будинок 7, повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться «04» квітня 2017 року об 11:00 год. за 
адресою місцезнаходження Товариства 18000, Черкаська область, місто 
Черкаси, вулиця Чигиринська, будинок 7, в «навчальному класі», тре-
тій поверх в складі безтарного зберігання борошна адміністративної 
будівлі товариства.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «04» квітня 2017 року з 10.30 
до 10.50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах «29» березня 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 членів 
лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів 
для голосування, затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття 
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. Затвер-
дження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку 
Товариства за 2016 рік. 

7. 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 внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Про припинення дії існуючих в Товаристві внутрішніх положень.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважу-
ється 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 вчинятися 
Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та 
сукупного граничного розміру, надання повноважень на визначення доціль-
ності 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://05518948.smida.gov.ua/.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери мають можливість ознайомитись за місцезнаходжен-
ням Товариства за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, 7, в адміністра-
тивному приміщенні ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» в кабінеті на-
чальника юридичного відділу (другий поверх адмінбудівлі, кабінет 
«Начальник юридичного відділу») у робочі дні у робочий час, а також в 
день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. 
Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами є Генеральний директор ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІ-
НАТ» Шевченко Світлана Павлівна.

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифіку-
ють особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціо-
нерів) у Зборах.

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

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

Усього активів 87057 93671
Основні засоби 62907 68864
Довгострокові фінансові інвестиції 105 105
Запаси 14915 13158
Сумарна дебіторська заборгованість 9099 11321
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 6
Нерозподілений прибуток (збиток) 355 762
Власний капітал 29730 30137
Статутний капітал 29024 29024
Довгострокові зобов’язання 12733 654
Поточні зобов’язання 44594 62880
Чистий прибуток (збиток) 483 407
Середньорічна кількість акцій (шт.) 116096348 116096348
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

14 14

наГЛЯДова раДа

ПуБЛіЧне акціонерне товариство «ЧеркасЬкиЙ ХЛіБокоМБінат»

Приватне акціонерне товариство «уМансЬ-
ке ПЛеМПіДПриЄМство» повідомляє про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 березня 2017 року о 
10:00 годині за місцезнаходження Товариства: 20332, Черкаська об-
ласть, уманський район, с. Дмитрушки, вул. Петропавлівська, 1а, ад-
мінбудівля, актовий зал. Реєстрація акціонерів (їхніх представників) з 
09:20 до 09:55 в день зборів, за місцем проведення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів — 17.03.2017 р. 

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

2. Затвердження регламенту Загальних зборів. 3. Звіт директора про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.  
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. 5. Затвердження річного 
звіту, балансу, розподіл прибутку (збитку) за 2016 рік. 6. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу та Ревізійної комісії Това-
риства. 7. Внесення змін до Статуту Товариства. 8. Вибори посадових осіб 
Товариства. 9. Попереднє схвалення значних правочинів.

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

законодавства або інший документ, що посвідчує повноваження представ-
ника та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З матеріалами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних збо-
рів акціонери (довірені особи) можуть ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 
16:00 год. за адресою: 20332, Черкаська область, Уманський район, с. Дми-
трушки, вул. Петропавлівська, 1а, адмінбудівля, І поверх, кабінет директора, 
а також у день проведення Загальних зборів — у місці їх проведення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: plem.at24.com.ua

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних збо-
рів — директор товариства Мацаца М.М.

Довідки за телефоном: (04744) 6-90-82.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

Прат «уманьке племпідприємство» (тис. грн.)
найменування показника 2016 рік 2015 рік

Усього активів 6885 6409
Основні засоби 808 878
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 4450 4417
Сумарна дебіторська заборгованість 420 225
Грошові кошти та еквіваленти 26 195
Нерозподілений прибуток 4995 4708
Власний капітал 6666 6380
Статутний капітал 887 887
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 219 29
Чистий прибуток (збиток) 286 644
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3546760 3546760
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) 27 36

Директор          підпис  Мацаца М. М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про зміну складу посадових осіб емітента) емітента.

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

ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ВЕ-
ЛЕТЕНЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00486770.
3. Місцезнаходження: 63422, селище  Першотравневе, Змiївський рай-

он, Харкiвська область. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747)30970, (05747)30970
5. Електронна поштова адреса: pz.red.veleten@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/cate-
gory/rv/ .

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13/02-2017 вiд
13.02.2017 р.) повноваження Директора Товариства ТРИГУБА ОЛЕКСІЯ
ВАСИЛЬОВИЧА припинено з 13.02.2017 р. за заявою ТРИГУБА О.В.  про
звільнення його з посади Директора Товариства за згодою сторін. Дирек-
тор Товариства перебував на посадi 11 повних місяців: з 10.03.2016 р. по
13.02.2017 р. (обраний Рішенням Наглядової ради Товариства згідно про-
токолу № 09-03/2016 вiд 09.03.2016 р.). Розмiр пакета акцiй або частка,
якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор Това-
риства не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливі та поса-

дові злочини. Директор Товариства не надав згоди на поширення його пер-
сональних даних.

2. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №13/02-2017 вiд
13.02.2017 року) СОМОВА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА було приз-
начено Директором Товариства з 14.02.2017 р. за заявою СОМОВА О.В.
про призначення його на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета ак-
цiй або частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%.
Директор не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та по-
садовi злочини.  Директор обраний строком на 3 роки. Iнформацiя про iн-
шi посади, якi обiймав Директор протягом останнiх п'яти рокiв: з грудня
2011 р. по вересень 2013 р. - головний зоотехнік ТОВ "АГРАРНИЙ ДІМ ІМ.
ГОРЬКОГО", жовтень 2013 р. - головний зоотехнік СТОВ "ДРУЖБА-НОВА",
з жовтня 2013 р. по квітень 2014 р - заступник директора з тваринництва
СТОВ "ДРУЖБА-НОВА", з жовтня 2013 р. по грудень 2015 р. - директор за
сумісництвом СТОВ "УКРАЇНА", з квітня 2014 р. по січень 2016 р. - голов-
ний зоотехнік ТОВ "КЕРНЕЛ ТРЕЙД", з січня 2016 р. по жовтень 2016 р. -
головний зоотехнік ТОВ "АГРАРНИЙ ДІМ ІМ. ГОРЬКОГО". Директор Това-
риства не надав згоди на поширення його персональних 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 Сомов Олександр Володимирович

14.02.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ"

(код ЄДРПОУ 36906459, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 20.03.2017року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 09:40. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 по-
верх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників,
які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 09:00 до 9:30. Час початку реєс-
трації акціонерів 09.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 09.30. 3. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 14.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосу-
вання, згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії;
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту наглядо-
вої ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного зві-
ту товариства; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядо-
вої ради, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинення
повноважень членів наглядової ради; 8. Обрання  членів наглядової  ради,
затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрак-
тів) з членами наглядової ради; 9. Обрання Членів Ревізійної комісії (Реві-
зора); 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Ревізійної комісії (Ревізором); 11. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства
з урахуванням вимог,  передбачених  законом; 12. Зміна місцезнаходження;
13.  Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік ; 14.
Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редак-
ції. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня
проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акці-
онери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні
за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний
район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова
особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генераль-
ний Директор - Козiєнко Олександр Сергійович, тел. (056)734-40-60. 5-1.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проек-
том  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку
денного: http://www.avtomeh.com/directions/about/neregulyarnaya-informaci-
ya. Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення
загальних зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - доку-
мент, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіре-
ність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним
законодавством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення
про проведення загальних зборів - 08.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Генеральний Директор О.С. Козiєнко

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 95434 147326
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 30204 4118
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Нерозподілений прибуток 148 147
Власний капітал 94598 146848
Статутний капітал 93247 93247
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 836 478
Чистий прибуток 1 81
Середньорічна кількість акцій (шт.) 93247000 93247000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 17
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Публічне акціонерне товариство  
«Львівський завод будівельних виробів»

(адреса: 79026, місто Львів, вулиця Персенківка, будинок 2,  
код ЄДрПоу 01267426)

повідомляє про те, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуть-
ся 24 березня 2017 року за адресою: 79026, місто Львів, вулиця Пер-
сенківка, будинок 2 (адмінкорпус, 2-й поверх, кабінет голови правлін-
ня). Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація акціонерів для участі у 
загальних зборах буде здійснюватися 24 березня 2017 року з 09.30 год. до 
10.30 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
24.00 год. 20 березня 2017 року.

Проект порядку денного зборів:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціоне-

рів.

3. Затвердження передавального акту (балансу) Публічного акціонер-
ного товариства «Львівський завод будівельних виробів».

З матеріалами, що пов'язані з порядком денним зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитись у робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. за адресою: 79026, 
м. Львів, вул.Персенківка, 2, адмінкорпус товариства, 2-й поверх приймаль-
ня, відповідальна особа за роботу з акціонерами — Марків Тетяна Омеля-
нівна), а в день проведення зборів — у місці їх проведення до моменту 
закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Акціонери 
мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів шля-
хом їх надсилання в письмовому вигляді на адресу товариства: 79026, 
м.Львів, вул.Персенківка, 2. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, а для уповноважених осіб (представників) акціонерів — 
паспорт та довіреність, засвідчену відповідно з вимогами чинного законо-
давства України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформа-
цію з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного 
позачергових зборів: http://lzbv.pat.lviv.ua. Довідки за телефонами: 
(032) 295-64-34.

ПуБЛіЧне акціонерне товариство «ЛЬвівсЬкиЙ ЗавоД БуДівеЛЬниХ вироБів»

До порядку денного чергових загальних зборів ПриватноГо 
акціонерноГо товариства ШвеЙна ФаБрика «воронін», 
призначених на 03 березня 2017 року, який опубліковано в бюле-
тені «відомості нкцПФр» 1.01.2017 р. (№ 20 (2525)) додатково 
внесені наступні питання, а саме: 

4. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийнятого 3 лютого 
2017р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення 
бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлете-
ня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 
03.03.2017 р.»

5. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для 
голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумуля-
тивного голосування на загальних зборах акціонерів.

Відповідно до переліку питань , які виносяться до порядку денного, 
вважати п.4 відповідно п.6, п.5 відповідно п.7, п.6 відповідно п.8, п.7 
відповідно п.9, п.8 відповідно п.10, п.9 відповідно п.11.

12. Переобрання членів Ревізійної комісії. 
основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. 

грн.) 2016р.
найменування показника період 

попередній звітний
Усього активів 81164 70750

Основні засоби, нематеріальні активи та 
інвестиційна нерухомість

54045 52883

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11237 11461
Сумарна дебіторська заборгованість 13284 4888
Грошові кошти та їх еквіваленти 2598 1518
Нерозподілений прибуток 54784 55384
Власний капітал 55318 55918
Статутний капітал 351 351
Довгострокові зобов`язання 9017 8897
Поточні забезпечення 815 1077
Поточні зобов’язання 16014 4858
Чистий прибуток (збиток) 368 600
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200.3 200,3
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

372 340

наглядова рада Прат ШФ «воронін» 

Приватне акціонерне товариство ШвеЙна ФаБрика «воронін»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про зміну складу посадових осіб емітента) емітента.

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

ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ВЕ-
ЛЕТЕНЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00486770.
3. Місцезнаходження: 63422, селище  Першотравневе, Змiївський рай-

он, Харкiвська область. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747)30970, (05747)30970
5. Електронна поштова адреса: pz.red.veleten@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/cate-
gory/rv/ .

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13/02-2017 вiд
13.02.2017 р.) повноваження Директора Товариства ТРИГУБА ОЛЕКСІЯ
ВАСИЛЬОВИЧА припинено з 13.02.2017 р. за заявою ТРИГУБА О.В.  про
звільнення його з посади Директора Товариства за згодою сторін. Дирек-
тор Товариства перебував на посадi 11 повних місяців: з 10.03.2016 р. по
13.02.2017 р. (обраний Рішенням Наглядової ради Товариства згідно про-
токолу № 09-03/2016 вiд 09.03.2016 р.). Розмiр пакета акцiй або частка,
якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор Това-
риства не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливі та поса-

дові злочини. Директор Товариства не надав згоди на поширення його пер-
сональних даних.

2. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №13/02-2017 вiд
13.02.2017 року) СОМОВА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА було приз-
начено Директором Товариства з 14.02.2017 р. за заявою СОМОВА О.В.
про призначення його на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета ак-
цiй або частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%.
Директор не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та по-
садовi злочини.  Директор обраний строком на 3 роки. Iнформацiя про iн-
шi посади, якi обiймав Директор протягом останнiх п'яти рокiв: з грудня
2011 р. по вересень 2013 р. - головний зоотехнік ТОВ "АГРАРНИЙ ДІМ ІМ.
ГОРЬКОГО", жовтень 2013 р. - головний зоотехнік СТОВ "ДРУЖБА-НОВА",
з жовтня 2013 р. по квітень 2014 р - заступник директора з тваринництва
СТОВ "ДРУЖБА-НОВА", з жовтня 2013 р. по грудень 2015 р. - директор за
сумісництвом СТОВ "УКРАЇНА", з квітня 2014 р. по січень 2016 р. - голов-
ний зоотехнік ТОВ "КЕРНЕЛ ТРЕЙД", з січня 2016 р. по жовтень 2016 р. -
головний зоотехнік ТОВ "АГРАРНИЙ ДІМ ІМ. ГОРЬКОГО". Директор Това-
риства не надав згоди на поширення його персональних 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 Сомов Олександр Володимирович

14.02.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ"

(код ЄДРПОУ 36906459, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 20.03.2017року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 09:40. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 по-
верх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників,
які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 09:00 до 9:30. Час початку реєс-
трації акціонерів 09.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 09.30. 3. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 14.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосу-
вання, згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії;
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту наглядо-
вої ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного зві-
ту товариства; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядо-
вої ради, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинення
повноважень членів наглядової ради; 8. Обрання  членів наглядової  ради,
затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрак-
тів) з членами наглядової ради; 9. Обрання Членів Ревізійної комісії (Реві-
зора); 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Ревізійної комісії (Ревізором); 11. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства
з урахуванням вимог,  передбачених  законом; 12. Зміна місцезнаходження;
13.  Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік ; 14.
Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редак-
ції. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня
проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акці-
онери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні
за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний
район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова
особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генераль-
ний Директор - Козiєнко Олександр Сергійович, тел. (056)734-40-60. 5-1.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проек-
том  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку
денного: http://www.avtomeh.com/directions/about/neregulyarnaya-informaci-
ya. Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення
загальних зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - доку-
мент, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіре-
ність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним
законодавством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення
про проведення загальних зборів - 08.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Генеральний Директор О.С. Козiєнко

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 95434 147326
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 30204 4118
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Нерозподілений прибуток 148 147
Власний капітал 94598 146848
Статутний капітал 93247 93247
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 836 478
Чистий прибуток 1 81
Середньорічна кількість акцій (шт.) 93247000 93247000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 17

Прат «ГаЗтек» 
(код за ЄДРПОУ 31815603, місцезнаходження: 04116, україна, м. київ, 

вул. Маршала рибалка, 11, Прат «ГаЗтек», засоби зв'язку (телефон, 
факс, електронна пошта) (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91, e-mail:  
office@gaztek.com.ua) є емітентом іменних відсоткових забезпечених об-
лігацій серії В, номінальною вартістю 1000,00 грн. одна облігація (Свідо-

цтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств № 233/2/2014 від 
24.11.2014 р.), строком обігу облігацій по 06.09.2029 року. 

Наказом директора емітента за № 10/02-змВ від 10.02.2017 року прий-
нято рішення на десятий відсотковий період (09.03.2017 р. по 07.06.2017 р.) 
залишити відсоткову ставку незмінною на рівні 19,5 %, що відповідає по-
ложенням Проспекту емісії облігацій.
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До відома акціонерів 

ПуБЛіЧне акціонерне товариство 
«автоБаЗа № 4» 

повідомляє, що загальні збори акціонерів ПАТ «Автобаза № 4» відбу-
дуться 30 березня 2017 року о 11-00-й годині за адресою: м. Боярка, 
вул. Білогородська, 61 

Реєстрація акціонерів з 10-00 за місцем проведення зборів. 
Порядок денний: 

1. Звіт голови правління ПАТ про фінансово-господарську діяльність 
товариства за 2016 р. 

2. Звіт спостережної ради товариства. 
3. Звіт та висновки ревізійної комісії. 
4. Перевибори Спостережної ради. 
5. Перевибори Ревізійної комісії. 
6. Розгляд стану справ зміни типу товариства з ПАТ на ПрАТ. 
Довідки за тел.: (044) 406-34-83; (045498) 4-13-52 

Правління Пат 

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

I. Загальні відомості:1. Повне найменування емітента Приватне 
акцIонерне товариство «страХова коМПанIЯ 
«еЙГон ЛаЙФ украЇна»;2. Код за ЄДРПОУ 32310874;3. Місцез-
находження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8, 3-й пiд'їзд;4. Міжміський код, те-
лефон та факс(044)590-44-66 (044)590-07-70;5. Електронна поштова адреса 
legal@aegon.ua;6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації www.aegon.ua;7. Вид особли-
вої інформації Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пе-
ретворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

II. текст повідомлення :Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», якi вiдбулися 10.02.2017 (Протокол №48 вiд 
10.02.2017), було прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА», адреса мiсцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Iллiнська, 8,  
3-й пiд'їзд, шляхом приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС», адреса мiсцезнаходження: 03062, 
м.Київ, проспект Перемоги, 65. Причиною прийняття зазначеного рiшення 
стала необхiднiсть в об’єднаннi двох акцiонерних товариств, якi надають 
аналогiчнi фiнансовi послуги на ринку. Результати голосування: «ЗА» —  
47 025 005 (сорок сiм мiльйонiв двадцять п’ять тисяч п’ять) голосiв, що скла-
дає 100% кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; кiлькiсть 
голосiв «ПРОТИ» — немає. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» припиняється шляхом 
приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ТАС». При припиненнi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» всi його майновi 
права, грошовi кошти, зобов'язання та iншi права та обов'язки переходять 
до його правонаступника — ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС». Обмiн простих iменних акцiй ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА» вiдбудеться шляхом конвертацiї простих iменних акцiй ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН 
ЛАЙФ УКРАЇНА» у простi iменнi акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС» в порядку та за коефiцiєнтом 

конвертацiї акцiй, визначеним у договорi про приєднання. Сума внеску 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» в статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС» дорiвнює сумi статутного 
капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» у розмiрi 47025005,00 грн. (сорок сiм 
мiльйонiв двадцять п'ять тисяч п'ять гривень, 00 коп.). Частка ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА» в статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС» дорiвнює 50,39%.Комiсiя з припинен-
ня ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» призначена у складi 5 (п'яти) осiб: 1) Власенко 
Андрiй Леонiдович — Голова комiсiї (iдентифiкацiйний код 2933409355, пас-
порт серiя СН № 486102, виданий 15 травня 1997 року Ленiнградським 
РУГУ МВС України в мiстi Києвi); 2) Панфiлова Ганна Владиславiвна — член 
комiсiї (iдентифiкацiйний код 3019113963, паспорт серiя МЕ № 353380, ви-
даний 23 грудня 2003 року ТУМ Солом’янського РУ ГУМВС України м. Києвi); 
3) Бабiйчук Ольга Петрiвна — член комiсiї (iдентифiкацiйний код 3146621606, 
паспорт серiя АР № 424868, виданий 18 березня 2008 року Нахiмовським 
РВУМВС України в м. Севастополi);4) Парака Богдана Володимирiвна — 
член комiсiї (iдентифiкацiйний код 3153312137, паспорт серiя МЕ № 295218, 
виданий 29 квiтня 2003 року Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй 
областi); 5) Омел'янчук Катерина Євгенiвна — член комiсiї (iдентифiкацiйний 
код 2882815821, паспорт серiя ТТ 227993, виданий 12 травня 2014 року 
Дарницьким РВ ГУДМС України в мiстi Києвi). Письмове повiдомлення всiх 
кредиторiв та публiкацiя в офiцiйному друкованому органi повiдомлення 
про ухвалене рiшення здiйснюється комiсiєю з припинення протягом 30-ти 
днiв з дати прийняття цими позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА». Строк пред’явлення ви-
мог кредиторiв — два мiсяця з дня оприлюднення рiшення про припинення.
Спосiб пред’явлення вимог кредиторiв — письмове звернення за 
мiсцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРА-
ХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА»: 04070, м.Київ, вул. Iллiнська, 8, 
3-й пiд'їзд.

III. Підпис1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Голова Правлiння 
власенко андрiй Леонiдов

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «сХіД», м. Київ, Дарницький р-н, 02096, м. Київ, 
вул. Бориспільська, буд. 9, 044) 576-56-95, електронна поштова адреса: 
shid@teamo.ua 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.02.2017р. 3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
24372676.smida.gov.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство 
«АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТІНГ-АУДИТ», ЄДРПОУ 30687076

5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів 
ПрАТ «СХІД» (далі Товариства) відбулися 25.03. 2016 року о 15.00 за місцез-
находженням Товариства за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 
(приміщення дирекції Товариства, корпус 49, каб. директора). Реєстрація акці-
онерів 25.03.2016р. з 14.00 до 14.45 години за переліком акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складеному на 24 годину 21.03.2016 р.

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

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Затвердження форми голосування на зборах.
5. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2015 рік та основні напрямки розвитку на 2016 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
7. Звіт та висновки ревізора Товариства про перевірку фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів: директора, нагля-

дової ради, ревізора.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період.
10. Розподіл прибутку за 2015 рік.
11. Обрання ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового 

договору, що укладатиметься з ревізором Товариства. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договору з ревізором Товариства. 

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного року рішення 
щодо нарахування та виплати дивідендів загальними зборами акціонерів 
Товариством не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис. грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 307,0 273,1 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 229,2 205,9 
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0 
Виробничі запаси  0,0 0,0 
Сумарна дебіторська заборгованість 45,8 31,0
Грошові кошти та їх еквіваленти  26,9 32,0
Власний капітал 244,6 233,2 
Статутний капітал  99,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  130.7 119,3 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0,0 0,0 
Поточні зобов'язання і забезпечення  62.4 39,9 
Чистий прибуток (збиток) 11,4 9,8 

 Директор Юрченко і.о. 15.02.2017 р.
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рынок акций украины завершил торги 
в понедельник ростом, индекс уБ взлетел 

на 4,46%
Фондовый рынок Украины завершил торги в поне-

дельник ростом биржевых индексов: индикатор «Укра-
инской биржи» (УБ) взлетел на 4,46% — до 942,57 пунк-
та, индекс ПФТС повысился на 0,74% — до 
273,11 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,1 млн грн, в том числе 
акциями — 7 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил почти 433,3 млн грн, 
в том числе акциями — 0,39 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой 
зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги 
«Укрнафты» (+7,17%), Райффайзен Банка Аваль 
(+6,41%) и «Мотор Сичи» (+3,6%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+2,06%) и «Мотор Сичи» (+3,13%), банка «Пивденный» 
(+2,68%) и Индустриалбанка (+0,61%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
понедельник к 16:15 кв снизился на 0,76% — до 632 пунк-
тов при объеме торгов 3,1 млн злотых (20,9 млн грн).

В «индексной корзине» с отрицательной динамикой 
лидировали бумаги «Милкиленда» (-6,92%), «Агротона» 
(-6,01%) и «Садовая груп» (-2,13%).

С ростом стоимости торговались акции KDM Shipping 
(+4,95%) и KSG Agro (+1,41%).

рост ввП Германии в IV квартале 
ускорился меньше ожиданий — до 0,4%
Экономика Германии в четвертом квартале 2016 года 

увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тре-
мя месяцами, свидетельствуют предварительные 
данные Федерального статистического агентства ФРГ 
(Destatis).

Темпы роста ускорились с пересмотренных 0,1% в 
июле-сентябре, однако не дотянули до ожидавшихся 
рынком 0,5%.

Ранее Destatis сообщало о подъеме ВВП на 0,2% в III 
квартале.

Между тем в годовом выражении ВВП Германии уве-
личился на 1,2% после повышения на 1,5% в III кварта-
ле, рынок прогнозировал замедление до 1,4%. С поправ-
кой на число рабочих дней ВВП вырос на 1,9% по 
сравнению с октябрем-декабрем 2015 года.

Евро стабилизировался в паре с долларом после 
выхода данных о ВВП Германии: на 10:25 мск он стоил 
$1,0611 по сравнению с $1,0609 накануне и более 
$1,0630 перед публикацией макростатистики. Рынок го-
соблигаций пока почти не реагирует на эти данные.

Основной причиной торможения германской экономики 
стал замедлившийся рост экспорта, тогда как внутрен-
ний спрос оказал положительное влияние — увеличи-
лись как потребительские, так и государственные 
расходы.

По итогам 2016 года в целом экономика Германии 
выросла на 1,8%, что стало одним из лучших результа-
тов среди государств еврозоны.

Эксперты отмечают усиление рисков для внешней 
торговли ФРГ и еврозоны в целом после решения Вели-

кобритании выйти из Евросоюза и прихода к власти в 
США Дональда Трампа.

Согласно февральскому прогнозу Еврокомиссии, 
экономика ФРГ вырастет на 1,6% в 2017 году и 1,8% в 
2018 году. На долю Германии приходится около 5,4% ми-
рового ВВП.

Позже во вторник будут обнародованы пересмотренные 
данные о динамике ВВП еврозоны в IV квартале. По 
оценкам экономистов, Eurostat подтвердит рост ВВП ва-
лютного блока на 0,5% в октябре-декабре по сравнению 
с предыдущими тремя месяцами, кварталом ранее 
подъем составлял 0,4%. В годовом выражении 
экономика, вероятно, прибавила 1,8%.

Экономика валютного блока продолжала умеренное 
восстановление на фоне слабого евро, относительно 
дешевой нефти и стимулирующей политики Европейско-
го центрального банка.

Грецию ждет ухудшение «мусорного» 
рейтинга без вливаний кредитных 

средств — Fitch
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в 

понедельник предупредило о возможном ухудшении су-
веренного рейтинга Греции, уже относящегося к спеку-
лятивной категории, и приближении к преддефолтному 
уровню, если кредиторы не договорятся с Афинами о 
скором выделении очередного транша в рамках третьей 
программы помощи.

До следующего пересмотра рейтинга Греции агент-
ством осталось меньше двух недель. Уже два года он 
находится на уровне «CCC» и сможет сохранить его 
только в случае согласования новых вливаний ликвид-
ности «намного раньше июля», когда стране предстоит 
выплатить 7 млрд евро по старым кредитам, говорится в 
сообщении Fitch.

Проблемы Греции будут одной из центральных тем 
на ближайшем заседании Еврогруппы: министры фи-
нансов еврозоны соберутся в Брюсселе 20 февраля. 
Эта встреча станет последним шансом на достижение 
договоренностей до того, как по всей Европе — в Ни-
дерландах, Франции, Германии — прокатится волна 
выборов, которая может изменить расклад сил на пере-
говорах.

По данным источников Financial Times, Грецию попро-
сят провести через парламент еще один пакет реформ 
налоговой и пенсионной систем на 3,6 млрд евро (около 
2% ВВП), чтобы убедить Международный валютный 
фонд, что она выполнит обязательства по увеличению 
первичного профицита бюджета.

Между тем центральный банк Греции в понедельник 
призвал правительство и европейских кредиторов уско-
рить согласование и завершить его до конца февраля. 
По словам главы ЦБ Янниса Стурнараса, выступавшего 
в парламентском комитете по экономическим вопро-
сам, дальнейшее затягивание усилит неопределен-
ность и подорвет восстановление греческой 
экономики.

«Такой порочный круг может вернуть экономику в со-
стояние рецессии и повторить негативные события, 
которые имели место в первой половине 2015 года», — 
сказал он.
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Доллар дешевеет к иене и евро из-за 
отставки Флинна и в ожидании заявлений 

Йеллен
Курс американского доллара во вторник снижается по 

отношению к иене, евро и другим мировым валютам в ожи-
дании выступления председателя совета управляющих 
Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

Кроме того, на стоимости нацвалюты США отрица-
тельно сказывается отставка советника по националь-
ной безопасности Майкла Флинна.

Евро к 9:25 мск во вторник стоил $1,0632 против 
$1,0609 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Курс единой европейской валюты к этому времени на-
ходился около 120,40 иены по сравнению со 120,57 иены 
днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,22 иены 
против 113,65 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Трейдеры опасаются, что Дж.Йеллен готовит им 
неприятный сюрприз, пишет MarketWatch: если глава ФРС 
подогреет ожидания мартовского повышения ставок, то 
рынок гособлигаций США ждет масштабная распродажа.

Аналитик Societe Generale Альберт Эдвардс написал, 
что такой сигнал будет равносилен «резне в День святого 
Валентина» (аллюзия на гангстерские разборки 1929 года).

«Рынок готовится к возможности, что Йеллен 
выскажется в поддержку повышения ставки в марте», — 
отметил главный аналитик ценных бумаг с фиксированным 
доходом в Janney Montgomery Scott Ги Леба.

Сейчас трейдеры оценивают вероятность повышения 
процентных ставок ФРС в марте примерно в 13,3%, сви-
детельствуют данные инструмента FedWatch биржевого 
оператора CME Group. Шансы на то, что Федрезерв по-
днимет стоимость кредитования трижды в 2017 году, как 
гласит официальный прогноз, оцениваются в 35%.

Ранее стало известно, что советник президента США 
по национальной безопасности Майкл Флинн покинул 
свой пост после того, как обнаружилось, что он дал не-
верную информацию вице-президенту Майку Пенсу и 
другим высокопоставленным чиновникам Белого дома 
относительно своих разговоров с российским послом в 
США Сергеем Кисляком.

Вместе с тем аналитики Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 
отмечают, что влияние этой новости на пару доллар/
иена и доллар в парах с другими азиатскими валютами 
будет ограниченным.

Австралийский доллар дорожает самыми быстрыми 
темпами среди основных валют развитых стран, приба-
вив 0,5% по отношению к доллару США. Он реагирует на 
новости об улучшении делового доверия в Австралии и 
усилении инфляции в Китае.

нефть слабо дорожает после резкого 
снижения накануне, Brent держится у 

$55,75 за баррель
Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются 

во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей 
торговой сессии, инвесторы сопоставляют данные о со-
кращении нефтедобычи государствами ОПЕК и о 
значительных коммерческих запасах нефти в США.

По оценкам аналитиков, опрошенных агентством 
Bloomberg, запасы нефти в США увеличились на про-

шлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил на 
3,5 млн баррелей. Министерство энергетики страны об-
народует соответствующий доклад в среду.

Апрельские контракты на нефть марки Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:10 мск подорожали на 
$0,16 (0,29%) — до $55,75 за баррель. На торгах в поне-
дельник их цена опустилась на $1,11 (1,96%), завершив 
день на уровне $55,59 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в 
марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной 
биржи (NYMEX) утром во вторник повысились на $0,07 
(0,13%) — до $53,79 за баррель. По итогам предыдущей 
сессии они потеряли в цене $0,93 (1,73%), отступив к 
$52,93 за баррель.

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении о сниже-
нии нефтедобычи на 1,2 млн б/с с января 2017 года с 
тем, чтобы поддерживать ее на уровне 32,5 млн б/с, 
выполняют договоренности на 93%, следует из расчетов 
«Интерфакса».

Некоторые страны превысили свои квоты, в частности 
Саудовская Аравия снизила добычу, согласно вторичным 
источникам, на 598 тыс. б/с, в то время как должна была 
снизить ее на 486 тыс. б/с — до 10,06 млн б/с, выполнив 
соглашение на 123%. При этом сама Саудовская Аравия 
доложила ОПЕК о еще большем снижении — на 796 тыс. 
б/с (максимум за восемь лет), однако соглашение со-
ставлено с условием использования данных из вторичных 
источников.

По словам аналитика Australia & New Zealand Banking 
Group Дэниэла Хайнса, цены на нефть колеблются в уз-
ком коридоре между сокращениями ОПЕК и сигналами о 
росте производства нефти в США.

На предыдущей неделе добыча нефти в США была на 
максимуме с апреля 2016 года- 8,98 б/с. Товарные 
запасы нефти достигли самой высокой отметки для этого 
времени года за более чем три десятилетия — 508,6 млн 
баррелей.

оценка роста ввП еврозоны в IV квартале 
неожиданно понижена до 0,4%

Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 
2016 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими 
тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные 
данные Статистического управления Европейского сою-
за.

Подъем относительно октября-декабря 2015 года со-
ставил 1,7%.

Предварительные данные указывали на повышение 
первого показателя на 0,5%, второго — на 1,8%, и ана-
литики в целом не ожидали пересмотра показателей.

В третьем квартале прошлого года ВВП еврозоны уве-
личился на 0,4% за квартал и на 1,8% за год, свидетель-
ствуют пересмотренные данные Евростата.

Данные указали на то, что экономика валютного бло-
ка пока далека от стабильности. Негативными фактора-
ми в 2017 году, в частности, могут стать повышение цен 
на нефть, рост популистских настроений в ряде стран 
Европы в преддверии выборов и риски в международ-
ной торговле, связанные с выходом Великобритании из 
ЕС и политикой нового президента США Дональда 
Трампа.
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Экономика Германии в прошлом квартале увеличи-
лась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя меся-
цами. Темпы роста ускорились с пересмотренных 0,1% в 
июле-сентябре, однако не дотянули до ожидавшихся 
рынком 0,5%.

ВВП Италии повысился в октябре-декабре на 0,2% 
относительно III квартала, консенсус-прогноз предпола-
гал рост на 0,3%.

Во Франции экономика выросла в четвертом квартале 
на 0,4%, в Испании — на 0,7%, в Нидерландах — на 
0,5%.

Греческий ВВП упал в октябре-декабре на 0,4%.
Окончательные данные о ВВП еврозоны за четвертый 

квартал будут опубликованы 7 марта.
Кроме того, во вторник стало известно, что 

промышленное производство в еврозоне в декабре упа-
ло на 1,6% по сравнению с ноябрем и выросло на 2% в 
годовом выражении. Эксперты ожидали снижения пер-
вого показателя на 1,5% и роста второго на 1,7%.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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38. ПАТ РОМЕНСЬКА ГАРДИННО-ТЮЛЕВА ФАБРИКА 3
39. ПАТ СБЕРБАНК 7
40. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ 7
41. ПРАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА 2
42. ТОВ СТАЛЬ-ІНВЕСТ 9
43. ТОВ СТАЛЬ-ІНВЕСТ 12
44. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» 5
45. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» 24
46. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» 16
47. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА - ГАРАНТ - ЖИТТЯ» 13
48. ПРАТ СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ 2
49. ПРАТ СХІД 1
50. ПРАТ СХІД 24
51. ПРАТ ТАЙГА 17
52. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» 21
53. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-2 17
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