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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«28» лютого 2017 м. Київ  № 136 

Про виправлення технічної по-
милки в рішенні Комісії від 
05.12.2016 № 1195 «Щодо зупи-
нення дії ліцензії на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку ТОВ «КАЙ-
ДЗЕН КАПІТАЛ» код за ЄДРПОУ 
37962781» 

З метою виправлення технічної помилки в рішенні Ко-
місії від 05.12.2016 № 1195 «Щодо зупинення дії ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» код за ЄДРПОУ 
37962781», Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Виправити технічну помилку в пункті 1 рішення Ко-

місії від 05.12.2016 № 1195 «Щодо зупинення дії ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» код за ЄДРПОУ 
37962781», а саме слова та цифри «АЕ №185423 від 
31.01.2013» замінити словами та цифрами «АЕ №185110 
від 08.10.2012».

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«02» березня 2017 р.  м. Київ  №138

Про анулювання ліцензії на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому рин-
ку – діяльності з управління 
активами інституційних інвес-
торів (діяльності з управління 
активами) ТОВ «КУА «ЮКРЕЙ-
НІАН РІЕЛТІ ГРУП»

За підсумками розгляду заяви та документів, пода-
них ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 136 від 28.02.2017 р. 
Рішення Комісії № 138, 141 від 02.03.2017 р. 
Рішення Комісії № 143, 144 від 02.03.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №43, 3 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

«ЮКРЕЙНІАН РІЕЛТІ ГРУП» листом № 01/02 від 
«13» лютого 2017  року (вх. № 4530 від 15.02.2017 р.) до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку (далі – Комісія) на анулювання ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з управління активами інституційних інвесто-
рів (діяльності з управління активами) відповідно до 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108 (зі змінами),

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1.) Анулювати ліцензію серії АЕ № 263011 від 

09.04.2013 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ЮКРЕЙНІАН РІЕЛТІ ГРУП» (01030, м. Київ, вулиця 
Богдана Хмельницького, будинок 17/52, Бізнес Центр 
Леонардо, офіс 512, 5 поверх, ідентифікаційний код 
юридичної особи 34241181) на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами), на підставі заяви про анулювання 
ліцензії.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії протягом п’яти робочих днів.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії протягом п’яти 
робочих днів.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

02.03.2017  м. Київ  №141

Щодо зупинення внесення змін 
до системи депозитарного об-
ліку цінних паперів ТОВ «Кон-
салтинговий блок»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку (далі – Комісія) порушення 
ТОВ «Консалтинговий блок» (код за ЄДРПОУ 35812784) 
статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» в частині неподання до Комісії регулярної інфор-
мації про емітента та з метою захисту інтересів інвесто-
рів у цінні папери,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 03.03.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку щодо цінних паперів ТОВ «Консал-
тинговий блок» (код за ЄДРПОУ 35812784) (далі - Това-
риство) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції щодо внесення змін до системи депози-
тарного обліку цінних паперів Товариства, за виключен-
ням операцій пов’язаних із спадкуванням, правонаступ-
ництвом та викупом емітентом зазначених цінних 
паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери Товариства у депозитарній 
системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестицій-
ного Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну 
асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів 
(код за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів 
відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ним копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлен-
ня копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ТОВ «Консалтин-
говий блок» (код за ЄДРПОУ 35812784).

7. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте 
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційно-
го Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асо-
ціацію учасників ринків капіталу та деривативів (код за 
ЄДРПОУ 24382704).

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

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

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв



№43, 3 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«02» березня 2017  м. Київ  № 143 

Щодо поновлення дії ліцензій 
на провадження професійної 
діяльності на фондовому рин-
ку ТОВ «ФК ГАМБИТ» код за 
ЄДРПОУ 30458125

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів», пункту 5 розділу IІ Порядку 
зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цін-
них паперів), затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Поновити дію ліцензій на провадження професій-

ної діяльності на фондовому ринку - діяльності з тор-
гівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності 
серії АЕ №185244 від 17.10.2012; дилерської діяль-
ності серії АЕ №185245 від 17.10.2012 виданих на під-
ставі рішення Комісії від 25.09.2012 №819 ТОВАРИ-
СТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК 
ГАМБИТ» (місцезнаходження: 49094, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 38; 
код за ЄДРПОУ 30458125), на підставі пункту 5 розді-
лу ІІ Порядку, у зв’язку зі сплатою фінансової санкції, 
яка була застосована до нього при провадженні цього 
виду професійної діяльності (постанова про накладен-
ня санкції від 05.09.2016 №510-ЦА-УП-Т), що підтвер-
джується платіжним дорученням від 31.01.2017 №29, 
наданим ТОВ «ФК «ГАМБИТ» листом від 01.02.2017 
№010217-3, які було зупинено рішенням Комісії від 
30.12.2016 №1300.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) протягом п’яти робочих днів забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) протягом п’яти робочих днів забезпечити 
опублікування цього рішення в офіційному друкованому 
виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«02» березня 2017  м. Київ  №144 

Щодо поновлення дії ліцензій 
на провадження професійної 
діяльності на фондовому рин-
ку ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» код 
за ЄДРПОУ 20301755

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів», пункту 5 розділу IІ Порядку 
зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цін-
них паперів), затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Поновити дію ліцензій на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ 
№185149 від 17.10.2012; дилерської діяльності серії АЕ 
№185150 від 17.10.2012, видані на підставі рішення Ко-
місії від 25.09.2012 №811 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ КОМПАНІЇ 
«БІЗНЕС-ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 49094, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Пе-
ремоги, б. 32; код за ЄДРПОУ 20301755), на підставі 
пункту 5 розділу ІІ Порядку, у зв’язку зі сплатою фінансо-
вої санкції, яка була застосована до нього при прова-
дженні цього виду професійної діяльності (постанова 
про накладення санкції від 06.09.2016 №515-ЦА-УП-Т), 
що підтверджується платіжним дорученням від 31.01.2017 
№18, наданим ТОВ «ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» листом від 
01.02.2017 №01-02/2-с, які було зупинено рішенням Ко-
місії від 30.12.2016 №1299.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) протягом п’яти робочих днів забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) протягом п’яти робочих днів забезпечити 
опублікування цього рішення в офіційному друкованому 
виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

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

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

1. Про надання письмового погодження щодо набуття опосередкованої істотної участі Чуприні М.В. у 
професійному учаснику фондового ринку ТОВ «Респект-Терра»

прийнято 
рішення

2. Про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВ «КУА «ЮКРЕЙ-
НІАН РІЕЛТІ ГРУП»

прийнято 
рішення

3. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«АНЕСТ РІТЕЙЛ ПРОПЕРТІЗ»

прийнято 
рішення

4. Щодо внесення зміни до рішення НКЦПФР від 11.09.2012 №1239 (Про надання повноважень упо-
вноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку посадовим особам На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку)

прийнято 
рішення

5. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ТОВ «Консалтин-
говий блок»

прийнято 
рішення

6. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонерного това-
риства «Дніпровуд»

прийнято 
рішення

7. Щодо поновлення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку  
ТОВ «ФК ГАМБИТ» код за ЄДРПОУ 30458125 (брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято 
рішення

8. Щодо поновлення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку  
ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» код за ЄДРПОУ 20301755 (брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято 
рішення

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року №1843, на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013  року 
за №822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно 
до документів, наданих ПАТ «Санаторій «Смерічка», 
код за ЄДРПОУ: 03006440, 82186, Львівська обл., Дрого-
бицький р-н, с. Модричі, на зупинення обігу акцій у зв`язку 
з перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПАТ «Санаторій «Смерічка» – розпорядження 
№ 61-КФ-З від 01 березня 2017 року.

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

«03» березня 2017 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщен-
ня, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного ін-
вестування, затвердженого рішенням Комісії від 
30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністерстві юсти-

ції України 28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії 
№ 129 від 28.02.2017, звіту про досягнення мінімального 
обсягу активів Пайового венчурного інвестиційного фон-
ду недиверсифікованого виду закритого типу «Парус Ін-
вест» (код ЄДРІСІ - 23300416) та додаткових документів, 
наданих ПрАТ «Компанія з управління активами 
«Карпати-інвест» (ІКЮО - 22334753), визнано Пайовий 
венчурний інвестиційний фонд недиверсифіковано-
го виду закритого типу «Парус Інвест» ПрАТ «Компа-
нія з управління активами «Карпати-інвест» таким, 
що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 
пайового фонду – розпорядження № 0325-СІ від 01 бе-
резня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Ш.Р.ІНТЕРНЕШНЛ», код 
за ЄДРПОУ: 32556708, вул. Кирилівська, б. 40, м. Київ, 
04080, на скасування реєстрації випуску облігацій серії В 
у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «Ш.Р.ІНТЕРНЕШНЛ» серії В. Сві-
доцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Ш.Р.ІНТЕРНЕШНЛ» серії В від 26.12.2006 
№813/2/06, видане 04.10.2013 Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 18-КФ-С-О від 02 березня 2017 року.
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*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПрАТ «Хлібзавод «Салтівський» (61153, м. Харків, 
вул. Гвардійців-Широнінців, буд.1, код за ЄДРПОУ: 
31340536) на скасування реєстрації випуску акцій 

ПрАТ «Хлібзавод «Салтівський» у зв’язку з його ліквіда-
цією, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Хлібза-
вод «Салтівський». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Хлібзавод «Салтівський» від 28 жовтня 
2010 року №233/20/1/10, видане 23.06.2011 Харківським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №105-КФ-С-А від 01 березня 2017 року.

02.03.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» 
(далі по тексту — «Товариство»)

(місцезнаходження: Київська область, Білоцерківський район, с. Вільна 
Тарасівка, вул. Травнева, 2–А; 

код ЄДРПОУ: 00476688)
повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціоне-

рів (далі по тексту також може використовуватись термін «Збори») Товари-
ства, які відбудуться 14.04.2017 року, о 10:00, за адресою: Київська об-
ласть, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева,  2–А, 
кабінет № 1. 

Реєстрація акціонерів та/або їх представників буде проводитись з 09:15 
до 09:55 в день проведення Зборів (14.04.2017 року) за адресою: Київська 
область, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2–А, 
кабінет № 1. 

Дата складення переліку акціонерів, які будуть повідомлені в передба-
чений Статутом Товариства спосіб про проведення (скликання) Зборів — 
06.03.2017 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах — 10.04.2017 року.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://unives-capital.com/ukr/partners/rybgosp/ 

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно при собі мати 
визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу, 
а для представників акціонерів оригінал довіреності на право участі у Збо-
рах та визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує 
особу.

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

Обрання Голови та члена лічильної комісії чергових загальних зборів 1. 
акціонерів Товариства.

Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів 2. 
Товариства.

Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних 3. 
зборів акціонерів Товариства.

Звіти Наглядової ради, Ревізора, Генерального директора та при-4. 

йняття рішень за наслідками їх розгляду.
Затвердження річного звіту Товариства. 5. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства.6. 
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.7. 
Погодження умов операцій з активами Товариства, укладених Това-8. 

риством правочинів.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-

ного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 
Київська область, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травне-
ва,  2–А, кабінет № 1, у робочі дні в робочий час (з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 
17:00), а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Відпові-
дальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний 
директор Печонкін А.О. Телефон для довідок: (04563) 8-83-40.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тисяч гривень):

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 885,0 3168,6
Основні засоби 465,2 502,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 416,8 2457,8
Сумарна дебіторська заборгованість 1,6 202,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,4 5,8
Нерозподілений прибуток (10349,7) (7123,2)
Власний капітал 930,8 930,8
Статутний капітал 442,7 442,7
Довгострокові зобов’язання 4686,5 4631,5
Поточні зобов’язання 5617,4 4729,5
Чистий прибуток (збиток) (3226,5) (1350,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1770980 1770980
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4

Генеральний директор ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» 
Печонкін А.О. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ»; 

2. Код за ЄДРПОУ: 01528772;
3. Місцезнаходження: 20442, Україна, Черкаська обл., Тальнiвський р-н, 

с. Новомайданецьке, вул. Майданецька, буд. 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04731) 3-34-33 (04731) 3-34-33; 
5. Електронна поштова адреса: pat_nm@ukrpost.ua рsp_lider@i.ua ; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pat-novo-m.ucoz.ru; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення

Згiдно наказу Директора по пiдприємству № 1-К вiд 01.03.2017р., у 
зв’язку з поданою заявою про звiльнення, з 01.03.2017р. звiльнено: Голо-

вний бухгалтер: Буханевич Ольга Григорiвна (паспорт НС 281844 виданий 
Тальнiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi 22.04.1997р.), не 
володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебувала на 
посадi 4р. 8 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Згiдно наказу Директора по пiдприємству № 2-К вiд 01.03.2017р., у зв’язку 
з поданою заявою, з 01.03.2017р. призначено: Головний бухгалтер по 
сумiсництву: Мегей Iнна Олександрiвна (паспорт НЕ 433137 виданий 
Тальнiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 20.06.2006р.), не 
володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Призначено — на 
невизначений термiн. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Головний бух-
галтер, бухгалтер, директор з економiки, заступник директора з економiки. 
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 згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Директор Мегей Олександр Васильович 
02.03.2017 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №43, 3 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

(код ЄДРПОУ 04013376, адреса місцезнаходження: 03126, м.Київ. 
просп..Відрадний, 107), повідомляє про проведення річних (чергових) за-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 13 квітня 2017 року, 
за адресою: м.Київ. просп..Відрадний, 107, 2 поверх, кабінет голови 
правління. Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 14.30. в той же 
день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 14.30. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 7 квітня 
2017 року. 

Порядок денний (Перелік питань для голосування):
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

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

наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.
7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-

риства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків Това-

риства за 2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. 
9. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв’язку з 

приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викла-
дення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписан-
ня та реєстрацію нової редакції статуту.

10. Надання загальними зборами акціонерів згоди (дозволу) правлін-
ню товариства на право укладання будь-яких правочинів (договорів) на 
відчуження будь-якого майна Товариства у термін до наступних зборів 
акціонерів.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення про-
позицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертати-
ся за місцезнаходженням товариства: м.Київ. просп..Відрадний, 107, 

2 поверх, кімната бухгалтерії, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 13:00 та в 
день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у 
посадової особи-Головного бухгалтера товариства Морозової Л.В. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджу-
ють їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на 
право представляти інтереси акціонера.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:  
www. 04013376.infosite.com.ua. 

Довідки за тел. (044) 458-9451 ПрАТ «Будінженермережа-2» (Емітент), 
(044) 500-1607/08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа). 

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4605 4510
Основні засоби 239 388
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 795 525
Сумарна дебіторська заборгованість 3526 3597
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 -
Нерозподілений прибуток 548 457
Власний капітал 44 44
Статутний капітал 338 338
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3675 3671
Чистий прибуток (збиток) 185 221
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25240 25240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 43

Наглядова рада та Правління Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БУДІНжЕНЕРМЕРЕжА-2»

місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул. Прутська, 6,  
код за ЄДРПОУ 00307543

Наглядова рада ПАТ «Трикотажна фірма «Арніка» (надалі «Това-
риство») повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства 
(надалі «Збори») відбудуться об 11:00 год. 05 квітня 2017 року за 
адресою: 58009, м. Чернівці, вул. Руська, 198, І поверх (приміщення 
актового залу гуртожитку ПТУ №8). Реєстрація акціонерів для участі у 
Зборах буде здійснюватись 05.04.2017 р. за місцем проведення Зборів 
з 9:00 до 10:45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у Зборах: 30.03.2017 року. 

Проект порядку денного зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Звіт Генерального директора 

про підсумки господарської діяльності Товариства за 2016р. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради за 
2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016р. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків. 5. Затвердження річного 
звіту та балансу товариства за 2016р. 6. Визначення порядку розподі-
лу прибутку за 2016 рік. 7. Про припинення повноважень Наглядової 
ради Товариства. 8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії 
Товариства. 9. Зміна типу Товариства. 10. Зміна найменування Това-
риства. 11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шля-
хом викладення його в новій редакції. 12. Внесення змін та доповнень 
до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій ре-
дакції. 13. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами на-
глядової ради. 14. Обрання членів ревізійної комісії. 15. Про попере-
днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством. 

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — 
оформлену відповідно до чинного законодавства України довіреність 
та документ, що посвідчує особу. Адреса веб-сторінки, на якій розмі-

щена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-
trikotazhna-f-rma-arn-ka. Акціонери чи їх представники під час 
підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень та проектами рішень з питань порядку ден-
ного у робочі дні з 14:00 до 17:00 за адресою товариства (приймаль-
на), а також безпосередньо у день проведення Зборів — за місцем 
проведення Зборів до їх початку. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор То-
вариства Козлова Т.М. 

Наглядова рада ПАТ «Трикотажна фірма «Арніка»
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 10979 9123
Основні засоби 2769 2401
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 425 642
Сумарна дебіторська заборгованість 1222 953
Грошові кошти та їх еквіваленти 6543 5105
Нерозподілений прибуток 9518 7592
Власний капітал 9558 7632
Статутний капітал 32 32
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1421 1491
Чистий прибуток (збиток) 1926 4559
Середньорічна кількість акцій (шт.) 127538 127538
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

163 186

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРИКОТАжНА ФІРМА «АРНІКА»
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Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 

ТА ГАЗИФІКАЦІї «ПОЛТАВАГАЗ» 
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «Полтавагаз»

м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А (код ЄДРПОУ 03351912)
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 

«Полтавагаз» (надалі — Товариство) повідомляє про скликання чергових 
загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 06 квітня 2017 р. о 
12 годині 00 хвилин за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Коза-
ка, 2А, актова зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
буде проводитись 06 квітня 2017 року за місцем проведення загальних збо-
рів акціонерів. Початок реєстрації о 9 годині 00 хвилин, закінчення реєстра-
ції об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 31 березня 2017 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ на пра-
во їх участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів 
ПАТ «Полтавагаз», оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності у акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера — також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах ак-
ціонерів ПАТ «Полтавагаз».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних 

зборів Товариства.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та внутрішніх по-

ложень товариства й затвердження їх у новій редакції.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік. Основні напрямки діяльності товариства Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

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

8. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
10. Затвердження способу та порядку розподілу прибутку (покриття 

збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році та затвердження 
планового розподілу прибутку Товариства на 2017 рік.

11. Звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної 
програми ПАТ «Полтавагаз» за 2016 рік.

12. Прийняття рішення про затвердження значного правочину (догово-
ри купівлі — продажу природного газу) на 2017;

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.

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

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

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

Найменування показника Період 
2016 рік 2015 рік

Усього активів 1591829 922968
Основні засоби 306669 280157
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 30656 16527
Сумарна дебіторська заборгованість 1158049 541941
Грошові кошти та їх еквіваленти 81051 71806
Нерозподілений прибуток 27394 -43929
Власний капітал 164204 83707
Статутний капітал 435 435
Довгострокові зобов’язання 18977 20456
Поточні зобов’язання 1325834 758322
Чистий прибуток (збиток) 70685 -8956
Середньорічна кількість акцій (шт.) 414353 414353
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2148 2265

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з проекту питань порядку денного загальних зборів акціонерів. Акціоне-
ри можуть ознайомитись з матеріалами загальних зборів за адресою: м. Пол-
тава, вулиця Володимира Козака, 2А, ПАТ «Полтавагаз», кімн.312, 319:

- до дати проведення чергових загальних зборів, у робочі дні з 9-00 до 
15-00 години, обідня перерва з 12-00 до 13-00 години;

- на власному веб-сайті товариства: poltavagaz.com.ua, на якому роз-
міщено інформацію з проектом рішення щодо кожного питання, включено-
го до проекту порядку денного загальних зборів Товариства;

- у день проведення чергових загальних зборів — до початку зборів за 
місцем їх проведення.

Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів акціоне-
рів — Баранова В.І., Латенко Р.Р.

Довідки за телефоном: (0532)50-24-50, 50-08-06.
До уваги акціонерів!

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему Украї-
ни», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депо-
зитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних папе-
рах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній 
установі, з 12 жовтня 2014 р. не враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реє-
страції акціонерів для участі та голосуванні у чергових загальних зборах ак-
ціонерів товариства 06 квітня 2017 р., ПАТ «Полтавагаз» наголошує на необ-
хідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Наглядова рада ПАТ «Полтавагаз»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПрАТ «Меблева фабрика «Лагода»

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Меблева фабрика «Лагода»

2. Код за ЄДРПОУ 00275240
3. Місцезнаходження 03056, м. Київ, вул. Польова, 21
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 456-2345 457-0861
5. Електронна поштова адреса yurіy_bіlashko@bіgmіr.net
6. Дата вчинення дії 26.05.2015
7. Дата розміщення у стрічці новин 01.03.2017
8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

Посадова особа Член Наглядової ради Заїка Андрiй Миколайович (пас-
порт СН 421575, Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 04.02.1997, 
частка у СК — 0.0027%) — звільнено з посади у відповідності до рішення 

НР (Протокол № 26/05/2015 від 26.05.2015). Причина звільнення — за осо-
бистою заявою. Термін перебування на посаді — 1 Місяць. Посадова особа 
не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.

Посадова особа т.в.о. Члена Наглядової ради Кавердова Галина 
Степанiвна (паспорт СО 301006, Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi, 
14.12.1999, частка у СК — 0%) — призначено на посаду у відповідності до 
рішення НР (Протокол № 26/05/2015 від 26.05.2015). Строк на який призна-
чено — до наступних загальних зборів акціонерів. Працює на посаді дирек-
тора в ТОВ «АЛАРИУС». Посадова особа не має непогашеної судимості за 
корисливі чи посадові злочини. 

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

Голова правління  Татарін А.Є.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕБЛЕВА ФАБРИКА «ЛАГОДА»
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Акціонеру 
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС» 
(далі — Товариство), ідентифікаційний код — 00703167, місцезнаходжен-
ня — Україна, 38782, Полтавська область, Полтавський район, село Горба-
нівка, вулиця Миру, будинок 1, повідомляє про проведення чергових За-
гальних зборів (надалі — Загальні збори), які відбудуться 12 квітня 
2017 року о 10 - 00 год., за адресою: 38782, Полтавська область, Пол-
тавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, 1 поверх, 
актовий зал.

Перелік питань, що виносяться на голосування: 
1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари-

ства за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-

вариства за результатами проведених перевірок у 2016 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-

вариства за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік 

та порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та напрямків 

діяльності на 2017 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом року з дня прийняття рішення.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства.
13. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно — правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової ради Товариства, Головою та членами Ре-
візійної комісії Товариства та уповноваження особи на їх укладання.

Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти 
рішень, документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, тощо…), з якими він може ознайомитися під час підготовки до Загаль-
них зборів, на наступний робочий день з дати отримання Товариством за-
питу акціонера про необхідність отримання матеріалів для підготовки до 
Загальних зборів, з понеділка по п’ятницю, з 10 - 00 - до 16 - 00 год., за 
адресою: Україна, 38782, Полтавська область, Полтавський район, село 
Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, а в день проведення Загальних збо-
рів — також у місці їх проведення.

Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час 
підготовки до Загальних зборів повинен містити:

• П.І.Б. (найменування) акціонера;
• Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
• Перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для підготовки до Загаль-

них зборів.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-

ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних 
зборів, а також за вчасне повідомлення акціонерів про проведення та про 
зміни у порядку денному Загальних зборів — Голова Правління Грабко Ва-
лентин Анатолійович.

Адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://poltavaplemservis.pl.ua

Реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах про-
водиться в день проведення загальних зборів з 09 години 00 хвилин по 
09 годину 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів. 

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
зборах, згідно якого буде проводитися реєстрація акціонерів для участі у За-
гальних зборах, складатиметься станом на 24.00 год., 06 квітня 2017 року.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати при собі 
паспорт або документ, що його замінює; представникам акціонерів та юри-
дичним особам — паспорт або документ, що його замінює, та довіреність, 
оформлену у відповідності до чинного законодавства України або копія до-
кументу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної особи.

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

Найменування показника період
попередній

2015 р.
звітний
2016 р.

Усього активів 8205 7214
Основні засоби 4492 1578
Довгострокові фінансові інвестиції 62 62
Запаси 1613 1874
Сумарна дебіторська заборгованість 1218 2926
Грошові кошти та їх еквіваленти 476 69
Нерозподілений прибуток 2514 4328
Власний капітал 4963 7001
Статутний капітал 2144 2144
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 242 213
Чистий прибуток +(збиток-) +1251 +1877
Середньорічна кількість акцій (ел.) 8577720 8577720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 50 48

Голова Правління  В. А. Грабко 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

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

ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» 

1.2. Організаційно-правова форма : Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 35331, Рівненська, Рівненський р-н, 

с. Городок, вул..Промислова, 1А
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05505696
1.5. Міжміський код та телефон: (0362) 611569 611567 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: rznzbk.in-ten.com
1.7. Електронна адреса емітента: rznzbk@emitent.net.ua
1.8. Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

На засіданні Наглядової ради (Протокол № 9 від 28.02.2017 р.) на підставі 

поданої заяви на звільнення за власним бажанням, було прийнято рішення 
про звільнення Масника В.І. (паспорт СР 598068 вид. Рівненський МВ УМВС 
України в Рівненській області 14.06.1999р.) з посади директора ПАТ «РЗНЗБК». 
Масник В.І. акціями емітента не володіє, обіймав посаду директора 6 років. 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

3. Текст повідомлення
На засіданні Наглядової ради (Протокол № 9 від 28.02.2017 р.) прийня-

те рішення про обрання та затвердження на посаді нового директора 
ПАТ «РЗНЗБК». Згідно наказу № 9к від 01.03.2017 р., було призначено Ку-
ляшу А.І (паспорт СР 299016 вид. Здолбунівським РВ УМВС України в Рів-
ненській області 03.12.1997 р.) на посаду директора ПАТ «РЗ НЗБК». Строк 
повноважень директора становить до моменту прийняття Наглядовою ра-
дою рішення про припинення повноважень директора та одночасне обран-
ня нового директора . Куляша А.І. акціями емітента не володіє, непогаше-
ної судимості за посадові та корисліві злочини не має. Останні 5 років 
обіймав посаду головного інженера.

Директор  Куляша Анатолій Іванович
Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії: 01.03.2017

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БУДІНВЕСТ-2», 01269550, вул. Стрiлецька, 4-6, 

м. Київ, Шевченкiвський, 01025, (044) 407-27-20, 407-61-55
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 01.03.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 01269550.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БУДІНВЕСТ-2»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05503272, 
місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24)

Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства, які відбудуться 06 квітня 2017 року о 15-00 за адресою: місто 
Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні ПрАТ «Завод сантех-
нічних заготовок», 7-й поверх, Актовий зал). 

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 06 квітня 
2017 року з 14-30 до 14-45 за місцем проведення Загальних зборів (м. Київ, 
вул. Екскаваторна, буд. 24, в приміщенні ПрАТ «Завод сантехнічних заго-
товок»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіре-
ність, що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», які мають 
право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, призна-
чених на 06 квітня 2017 року, складається станом на 24-00 годину 31 бе-
резня 2017 року.

Відповідальний за складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства — ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нижній 
Вал, буд. 17/8. Режим роботи: з понеділка по четвер — з 9.00 до 18.00; 
п’ятниця — з 9.00 до 17.00; обідня перерва — з 13.00 до 14.00.

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

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

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів — у робочі дні з 10:00 до 16:00 за 
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в при-
міщенні ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», 6-й поверх, приймальня).

- в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення за 
адресою: м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні ПрАТ «Завод 
сантехнічних заготовок», 7-й поверх, Актовий зал). 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, є Директор Венжик Сергій Юрійович. 

Щодо ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства та інших довідок звертати-
ся за телефоном: (044) 501-06-78.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за результатами 
розгляду звіту.

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

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства 

у 2016 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.
8. Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Наглядової 

ради Товариства на 2017 рік.
9. Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Ревізора То-

вариства на 2017 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок» (тис. грн.) 
Найменування показника період 

2016 рік 2015 рік
Усього активів 52 340 54 517
Основні засоби 16 453 16 983
Довгострокові фінансові інвестиції 4 519 3 702
Запаси 176 2 051
Сумарна дебіторська заборгованість 130 802
Грошові кошти та їх еквіваленти 711 133
Нерозподілений прибуток -40 177 -36 491
Власний капітал 22 958 26 644
Статутний капітал 398 398
Довгострокові зобов’язання 23 221 21 305
Поточні зобов’язання 6 161 6 568
Чистий прибуток (збиток) -3 686 -566
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 953 337 7 953 337
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) 24 28

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ТРК «ЄВРО СТУДІЯ»
(надалі — «Товариство»), код за ЄДРПОУ 24161825, місце знаходжен-

ня якого: 87500,Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 
8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» повідомляє, що чергові за-
гальні збори акціонерів та їх уповноважених представників відбудуться 
«07» квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: 87500,Україна, Доне-
цька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК 
«ЄВРОСТУДІЯ». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 
буде здійснюватись за місцем проведення зборів у день їх проведення — 
«07» квітня 2017 року, час початку реєстрації о 14 год.00 хв., час закінчен-
ня реєстрації о 14 год. 50 хв. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право брати участь у загальних зборах, 07.04.2017 — перелік буде 
складено станом на 24:00 год. «03» квітня 2017р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Визна-

чення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування
2. Обрання членів лічильної комісії та затвердження складу лічильної 

комісії.
3. Звіт керівництва про результати фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» за 2016 рік та прийняття рішення за результа-
тами розгляду звіту.

4. Затвердження річної фінансової звітності (річного балансу та річно-
го звіту) за 2016 рік.

5. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
6. Розподіл прибутків та збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених діючим законодавством України. Затвердження розміру річ-
них дивідендів та порядку їх виплати.

7. Внесення змін до адреси місцезнаходження Товариства у зв’язку з 
Рішенням Маріупольської міської ради Донецької області.

8. Приведення Статуту Товариства у відповідність до положень чинно-
го законодавства шляхом викладення його у новій редакції.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 384.3 413.7
Основні засоби 68.6 82.9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 16.9 16.9
Сумарна дебіторська заборгованість 117.5 114.0
Грошові кошти та еквіваленті 131.1 118.9
Нерозподілений прибуток (36.6) (59.7)
Власний капітал 169.5 146.4
Статутний капітал 76.0 76.0
Довгострокові зобов’ язання - -
Поточні зобов’ язання 19.2 19.5
Чистий прибуток (збиток) 23.1 20.8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець звітного періоду 4 5

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно надати документ, 
що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізич-
них та /або юридичних осіб)- документ, що посвідчує особу та належним 
чином оформлену довіреність на право участі та голосування на річних 
загальних зборах Товариства. Акціонери та їх уповноважені представники 
мають право ознайомитись з переліком документів, необхідних для при-
йняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів Това-
риства за адресою: 87500,Україна, Донецька обл., м. Маріуполь,  
пр. Леніна, 68, 8- й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» у робочі дні 
тижня, а вдень проведення чергових загальних зборів Товариства- за міс-
цем їх проведення, також на веб-сайті Товариства mariupolfm.com.ua 
можна ознайомитись з проектом рішень, щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з відповідними документами — Омельченко Л. А.

Пропозиції акціонерів щодо внесення змін та доповнень до порядку 
денного чергових загальних зборів можуть бути надані у порядку, перед-
баченому Законом України «Про акціонерні товариства», в письмовому 
вигляді, в тому числі шляхом надіслання рекомендованого поштового від-
правлення на наступну адресу: 87500,Україна, Донецька обл., м. Маріу-
поль, пр. Леніна, 68 ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ», але не пізніше ніж за 
20 (двадцять) днів до дати проведення чергових загальних зборів. Довідки 
за телефоном (0629) 52-70-25.

Достовірність вищезазначеної інформації підтверджую.
Директор
ПрАТ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ»    С. В. Безчотнікова



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №43, 3 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська 
область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г) 

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі — Товариство) 
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 
06 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин. Загальні збори проводити-
муться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський 
район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1Г, конференц-зал. Реєстрація 
учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних 
зборів з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем їх проведен-
ня. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 31 березня 2017 року.

Порядок денний: 
Обрання лічильної комісії.1. 
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-2. 

ства, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Това-
риства.

Звіт Виконавчого органу ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» та  3. 
ДП «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Това-4. 
риства та фінансової звітності ДП «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбінат «Сло-
божанський» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії.

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

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 6. 
Про зміну типу та найменування Товариства.7. 
Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 8. 

новій редакції.
Про внесення змін до найменування дочірнього підприємства Това-9. 

риства.
Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства Товариства 10. 

шляхом викладення його у новій редакції.
Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.11. 
Про обрання членів Наглядової ради Товариства.12. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-13. 

дової ради Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру 
їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.14. 
Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.15. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізій-16. 

ної комісії Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.

Про затвердження договорів та додаткових угод значних правочи-17. 
нів, вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, переви-

щувала 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства, і які вчинялися з 22.04.2016 року по 05.04.2017 року.

Про попереднє схвалення значних правочинів.18. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства.19. 

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акці-
онери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 17.00 (пере-
рва 12.00-13.00) або у день проведення загальних зборів за адресою: Укра-
їна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. 
Свободи, 1Г. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — генеральний директор Фалько Т.В. 
Контактна особа — секретар корпоративний Ткаченко Надія Юріївна, теле-
фон для довідок — (05746)-40-931.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень з питань проекту порядку денного: 00858148.smida.gov.ua.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів — довіре-
ність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що 
посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОжАНСЬКИЙ» (консолідовані),  

(тис. грн.)
Найменування показників Період

Звітний 
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 815 035 852 480
Основні засоби 321 134 327 022
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 180 957 125 516
Сумарна дебіторська заборгованість 137 006 212 209
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 611 4 502
Нерозподілений прибуток 219 896 287 785
Власний капітал 313 219 381 108
Статутний капітал 78 994 78 994
Довгострокові зобов’язання 253 977 275 057
Поточні зобов’язання 247 839 196 315
Чистий прибуток (збиток) 44 521 95 896
Середньорічна кількість акцій (шт.) 315 974 366 315 974 366
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

590 663

Генеральний директор  Т.В. Фалько

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОжАНСЬКИЙ» 

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: ПIВНIЧНО-ЗАХIДНЕ ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРКОЛЬОРМЕТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00195943
3. Місцезнаходження: 03061, мiсто Київ, вулиця Бакунiна, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)455-40-66 455-40-66
5. Електронна поштова адреса: yanchyshen@kvvstroy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://00195943.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
II. Текст повідомлення

На пiдставi наказу з особового складу директора ПЗ ПАТ «ВТОР-
КОЛЬОРМЕТ» № 07-К/тр вiд 28.02.2017 року вiдбулись наступнi 
змiни складу посадових осiб емiтента:

ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Головного бухгалтера — Дудко Iрину Михайлiвну 

(фiзичною особою не надано згоди на розкриття персональних да-
них). Звiльнення вiдбулось вiдповiдно до ч. 1 статтi 36 КЗпП України 
за угодою сторiн.

Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа — 
0,0000%.

На посадi перебувала 7 рокiв i 3 мiсяцi. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Замiсть звiльненої особи на посаду Головного бухгалтера нiкого 
не призначено.

ПIВНIЧНО-ЗАХIДНЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРКОЛЬОРМЕТ»

Уточнення до повідомлення  
про проведення річних загальних зборів акціонерів

 ПАТ «АНТОНІНСЬКЕ» 
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АНТОНІНСЬКЕ» 31022, Хмельницька область, Красилівський район, 
селище міського типу Антоніни, проспект Свободи, буд.2  

Код ЄДРПОУ 00387312
Правління ПАТ «АНТОНІНСЬКЕ» у зв’язку з технічною помилкою у по-

відомленні про проведення річних Загальних зборів ПАТ «АНТОНІН-

СЬКЕ», які відбудуться 20 квітня 2017 року о 10.00 за адресою Хмельниць-
ка область, Красилівський район, селище міського типу Антоніни, проспект 
Свободи, буд.2, повідомляє, що час і місце реєстрації акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах необхідно читати в наступній ре-
дакції:

20 квітня 2017 року з 09.00 до 09.50 за адресою Хмельницька область, 
Красилівський район, селище міського типу Антоніни, проспект Свободи, 
буд.2 — час і місце проведення реєстрації акціонерів ПАТ «АНТОНІН-
СЬКЕ», які мають право на участь у Загальних зборах.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГУ-
СЛАВСЬКИЙ КАР’ЄР» (місцезнаходження: 09722, Київська обл., 
Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, 2-А, код ЄДРПОУ 00292497) 
(далі — Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2017 року о 13:00 годині за 
адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Кор-
сунська, 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться з 12:20 до 12:55 у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 13 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-
лосування на загальних зборах Товариства.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління.

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

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результата-

ми фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017 рік.
11. Про прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та 

зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Това-
риства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».

12. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та вну-
трішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням ді-
яльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні то-
вариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання 
Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

13. Про припинення повноважень Голови та Членів Правління Товари-
ства.

14. Про обрання Голови та Членів Правління Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Правління 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами 
Правління Товариства.

16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

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

19. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

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

Для участі у загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо), та довіреність на право участі в зборах та голосування, 
засвідчен належним чином.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://00292497.infosite.com.ua/

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсун-
ська,  2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства), по вівторкам 
і четвергам з 9-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  — 
Голова правління Макаренко Юрій Миколайович. Тел. (04561) 5-17-63.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7757 6222
Основні засоби 2830 3571
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2993 1201
Сумарна дебіторська заборгованість 1254 1227
Грошові кошти та їх еквіваленти 541 205
Нерозподілений прибуток 1966 1942
Власний капітал 4921 4897
Статутний капітал 4921 4897
Довгострокові зобов’язання 424 194
Поточні зобов’язання 2412 1131
Чистий прибуток (збиток) 0,004 -0,35
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5760504,0 5760504,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 63 53

Голова правління ПАТ «Богуславський кар’єр» Макаренко Юрій 
Миколайович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Дніпровське»

1.2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

05431294

1.3. Місцезнаходження емітента вул. Промислова, 3, с. Проліски, 
Бориспільський район, Київська 
область, Україна, 08322

1.4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

0442235169 0442235169

1.5. Електронна поштова адреса 
емітента 

zt001@сomreg.сom.ua

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

www.dneprovskoe.сom

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

2. Текст повідомлення
Посадова особа Генеральний Директор Товариства Кебкал Олег Воло-

димирович звільнений 13.02.2017 року за угодою сторін. Володіє часткою в 

статутному капіталі емітента: 0,00002%. Особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
24.04.2013 — 13.02.2017 р. Рішення прийнято Наглядовою радою Товари-
ства (Протокол №62 від 13.02.2017 р.). 

Посадова особа Генеральний Директор Товариства Русанов Вячеслав 
Валентинович обраний з 14.02.2017 року на підставі пропозицій AURAND 
INVESTMENTS LIMITED — акціонера, що володіє 3 942 455 простих імен-
них акцій ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ», що становить 85,1031% статутного капіта-
лу Товариства, та згоди Русанова Вячеслава Валентиновича обіймати за-
значену посаду Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 
даних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: 2009 — 
2014 — ТОВ «АГРАРНА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ», менеджер проекту будів-
ництва тваринного комплексу. Рішення прийнято Наглядовою радою Това-
риства (Протокол № 62 від 13.02.2017 р.). 

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор  Русанов Вячеслав Валентинович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКЕ»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВА-
НА КОЛОНА — 125» повідомляє, що 7 квітня 2017 року о 10-ій годині за 
адресою: 39070, вул. Київська, 1А, кім. 22, смт. Градизьк, Глобинського 
району, Полтавської області відбудуться річні Загальні збори акціонерів

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення за-

гальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність в 2016 році і 

основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
5. Звіт наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту.
6. Звіт ревізійної комісії і затвердження висновків ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту за 2016 рік., розподіл прибутку і збитків 

товариства.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати при-
йняття такого рішення.

9. Припинення повноважень членів наглядової ради.
10.Обрання членів наглядової ради.
11.Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 3 квітня 2017 року.

Реєстрація учасників зборів з 09-00 до 09-45 в день проведення зборів 
за місцем їх проведення.

Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і дові-
реність на право участі у зборах, засвідчену відповідно чинному законо-
давству України.

Внесення змін до порядку денного можливе за поданням письмової за-
яви від акціонера не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Ак-

ціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком 
денним, за місцезнаходженням Товариства: вул. Київська, 1А, кім. 22, 
смт. Градизьк, Глобинського р-ну, Полтавської обл., вівторок, п'ятниця з 
8-00 до 12-00.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами, пов'язаними з 
порядком денним Загальних зборів, голова правління Петренко І.В.

Довідки за телефоном: (05365) 3-41-78.

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

Найменування показника Період
2016р. 2015р.

Усього активів 735,5 745,7
Основні засоби 529,0 559,5
Довгострокові фінансові інвестиції 19,4 19,4
Запаси 19,9 29,3
Сумарна дебіторська заборгованість 144,8 124,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,4 13,1
Нерозподілений прибуток (2894,5) (2797,6)
Власний капітал 1698,0 1698,0
Статутний капітал 370,7 370,7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1560,6 1474,6
Чистий прибуток (збиток) (96,8) (58,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1482860 1482860
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8

Наглядова рада «ПМК — 125»
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.pmk-125.pat. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА — 125»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСИН» 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх 

порядок денний
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСИН» (далі — Товариство), 03134, 
м. Київ, вул. Миру, 19-Е.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 12 квіт-
ня 2017 року о 14.00, 03134, м. Київ, вул. Миру, 19-Е, кабінет Голови 
правління, офіс №1.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах:

з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 12 квітня 2017 року. При собі мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатко-
во довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 06.04.2017р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2016 рік та завдання на 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку за підсумками 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Голови правління, звіту Ревізора Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, упо-
вноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради Товариства.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 

правочинів та їх граничної сукупної вартості.
5-1) Адресa власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.zaorysin.com.ua

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

Найменування показника Період
Звітний

2016
Попередній

2015
Усього активів 31340,0 27555
Основні засоби 1213,2 3164
Довгострокові фінансові інвестиції 1,0 1,0
Запаси 8598,0 5584,2
Сумарна дебіторська заборгованість 19866,5 18183,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 142,8 86,3
Нерозподілений прибуток (збиток) 5114,4 3624,3
Власний капітал 6173,4 4683,3
Статутний капітал 430,2 430,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 25166,6 22873,1
Чистий прибуток (збиток) 1490,2 255,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2868 2868
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 14

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий 
час з 9.00 до 16.00 та в доступному місці — приймальні Голови правління, 
а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. По-
садова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з вищезазначеними документами: Голова Наглядової ради Козлов 
Роман Станіславович.

Тел. для довідок: (044) 408-64-33  Голова правління
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

 (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) ПАТ «Київський дослiдно-

експериментальний завод «Вугiлля». 
Код за ЄДРПОУ 00159506

1. Місцезнаходження 03164, Київ, пр.Приладний, 10
2. Міжміський код, телефон та факс (044) 424-24-63 424-31-02
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

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

Текст повідомлення
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Рiшення про припинення повноважень Полякова 
Сергiя Васильовича з посади Голови НР прийнято на чергових за-
гальних зборах (кворум 99,9976 %), протокол за № 22 вiд 
28.02.2017р.

Паспорт серiя: ВА 227227, виданий Торезьким МВ УМВС України в 
Донецький обл., 28.05.1996р. Частка володiння в статутному капiталi 
складає 0,0760%. Перебувала на посадi з 2016 року.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Рiшення про обрання Полякова Сергiя Васильовича 
Членом НР прийнято на чергових загальних зборах (кворум 
99,9976 %), протокол за № 22 вiд 28.02.2017р. та про обрання Поля-
кова Сергiя Васильовича Головою НР прийнято на засiданнi НР 
ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля» протокол за № __ вiд 28.02.2017р. Паспорт 
серiя: ВА 227227, виданий Торезьким МВ УМВС України в Донецький 
обл., 28.05.1996р. Частка володiння в статутному капiталi складає 
0,0760 %. 

Попередня посада: Голова Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля». 
Протягом дiяльностi обiймала посади: директор шахти «Волинська», 
губернатор Донецької обл., Мiнiстр вугiльної промисловостi, Мiнiстр 
екологiї України.

Термiн обрання: 3 роки. зг. Статуту.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Рiшення про припинення повноважень Мартиненка 
Олександра Олександровича з посади Члена НР прийнято на черго-
вих загальних (кворум 99,9976 %), протокол за № 22 вiд 28.02.2017р.

Паспорт серiя: СО 358662, Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi, 
11.04.2000р. Частка володiння в статутному капiталi складає 
37,2716 %. Перебувала на посадi з 2016 року.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Рiшення про обрання Мартиненка Олександра Олек-
сандровича Членом НР прийнято на чергових загальних зборах (кво-
рум 99,9976 %), протокол за № 22 вiд 28.02.2017р. Паспорт серiя: СО 
358662 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi, 11.04.2000р. Частка 
володiння в статутному капiталi складає 37,2716 %. 

Попередня посада: член Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля». 
Протягом дiяльностi обiймала посади: член Спостережної ради, член 
Правлiння, начальник Державної служби заповiдної справи. Термiн 
обрання: 3 роки, зг. Статуту.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Рiшення про припинення повноважень Мартиненко 
Нiни Євгенiвни з посади Члена НР прийнято на чергових загальних 
зборах (кворум 99,9976 %), протокол за № 22 вiд 28.02.2017р.

Паспорт серiя: СН 224185, Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi, 
02.07.1996р. Частка володiння в статутному капiталi складає 
5,2781 %. Перебувала на посадi з 2016 року.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Рiшення про обрання Мартиненко Нiни Євгенiвни 
Членом НР прийнято на чергових загальних зборах (кворум 
99,9976 %), протокол за № 22 вiд 28.02.2017р. Паспорт серiя: СН 
224185, Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi, 02.07.1996р. Частка 
володiння в статутному капiталi складає 5,2781 %. 

Попередня посада: член Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля». 
Протягом дiяльностi обiймала посади: ученик бухгалтера, майстер 
ВТК, iнженер кошторисно-договiрного вiддiлу, старший iнженер ви-
робничого вiддiлу, iнженер I категорiї, замiсник директора, економiст 
I категорiї. Термiн обрання: 3 роки зг. Статуту.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Рiшення про припинення повноважень Полякової 

Елеонори Григорiвни з посади Члена НР прийнято на чергових за-
гальних (кворум 99,9976 %), протокол за № 22 вiд 28.02.2017р.

Паспорт серiя: ВА 227233, Торезьким МВ УМВС України в Доне-
цький обл., 29.05.1996р. Частка володiння в статутному капiталi скла-
дає 0,0002 %. Перебувала на посадi з 2016 року.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Рiшення про обрання Полякової Елеонори Григорiвни 
Членом НР прийнято на чергових загальних зборах (кворум 
99,9976 %), протокол за № 22 вiд 28.02.2017р. Паспорт серiя: ВА 
227233, Торезьким МВ УМВС України в Донецький обл., 29.05.1996р. 
Частка володiння в статутному капiталi складає 0,0002 %. 

Попередня посада: член Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля». 
Протягом дiяльностi обiймала посади: помiчник-консультант 
Секретарiат Верховної Ради України, фахiвець з маркетингу. Термiн 
обрання: 3 роки. зг. Статуту.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Рiшення про припинення повноважень Гуманської 
Валентини Миколаївни (представника акцiонера Бондаренко Олек-
сандра Максимовича) з посади Члена НР прийнято на позачергових 
загальних зборах (кворум 99,9976 %), протокол за № 22 вiд 
28.02.2017р. Паспорт серiя: СН 283187 Ленiнградським РУГУ МВС 
України в м. Києвi Частка володiння в статутному капiталi складає 
0,040081%. Перебувала на посадi з 2016 року.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Рiшення про обрання Удод Петро Григоровича (пред-
ставника акцiонера юридичної особи-нерезидента REVENCO 
LIMITED (Кiпр) Членом НР прийнято на позачергових загальних збо-
рах (кворум 99,9976 %), протокол за № 22 вiд 28.02.2017р. Паспорт 
серiя: СМ 791765 Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київький обл.

Частка володiння в статутному капiталi складає 42,496546 %. По-
передня посада: Адвокатське бюро «Удода Петра «ЮСФАВОР» — 
директор бюро. Протягом дiяльностi обiймала посади: ПрАТ «Райз-
Максимко» — заступник начальника управлiння претензiйно-судової 
роботи, ТОВ «Алакор Сiтi» — начальник юридичного вiддiлу, 
ТОВ «Правничо-економiчна група «Лекс Арт» — юрист, ТОВ «Сучаснi 
вантажiвки» — начальник юридичного вiддiлу. Термiн обрання: 3 роки. 
зг. Статуту.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Рiшення про припинення повноважень Мартиненко 
Артема Олександровича Голова РК прийнято на позачергових за-
гальних зборах (кворум 99,9976 %), протокол за № 22 вiд 
28.02.2017р.

Паспорт серiя: СО 74044238 Мiнським РУГУ МВС України в 
м. Києвi.Частка володiння в статутному капiталi складає 0.14 %. 

Перебувала на посадi з 2016року. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Рiшення про обрання Мартиненко Артема Олексан-
дровича Головою РК прийнято на чергових загальних зборах (кворум 
99,9976 %), протокол за № 22 вiд 28.02.2017р.

Паспорт серiя: СО 74044238 Мiнським РУГУ МВС України в м Київi.
Частка володiння в статутному капiталi складає 0.14 %. 

Попередня посада: Голова РК ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля». Протягом 
дiяльностi обiймала посади: ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля» — адмiнiстратор 
баз даних. Термiн обрання: 3 роки. зг. Статуту.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Рiшення про припинення повноважень Член РК Мути-
ки Оксани Олександрiвни прийнято на позачергових загальних збо-
рах (кворум 99,9976 %), протокол за № 22 вiд 28.02.2017р.

Паспорт серiя: ВВ 286427, Селидiвським МВ УМВС України у 
Донецькiй обл. Частка володiння в статутному капiталi складає 
0.0542%. 

Перебувала на посадi з 2016року.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Рiшення про обрання Членом РК Мутику Оксану 
Олександрiвну прийнято на чергових загальних зборах (кворум 
99,9976 %), протокол за № 22 вiд 28.02.2017р.

Паспорт серiя: ВВ 286427, Селидiвським МВ УМВС України у 
Донецькiй обл. Частка володiння в статутному капiталi складає 
0.0542 %. 

Попередня посада: Член РК ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля». Протягом 
дiяльностi обiймала посади: ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля» — фахiвець з мар-
кетингу..

Термiн обрання: 3 роки. зг. Статуту.

ПАТ «КИїВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «ВУГIЛЛЯ»
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Повідомлення про проведення чергових зборів акціонерів ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАБАНК» 
(код ЄДРПОУ 20496061, місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, пр. Ме-
талургів, 30)

Наглядова рада АТ «МетаБанк» повідомляє, що чергові загальні збори 
акціонерів АТ «МетаБанк» відбудуться 12 квітня 2017 року за адресою: 
69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, кабінет 204 (зал засідань).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводи-
тись у приміщенні АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Мета-
лургів, 30, в кабінеті № 204 (зал засідань) з 09-50 год. до 10-20 год.

Початок роботи зборів о 10-30 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах акціонерів — 06 квітня 2017 року (станом на 24-00 годину).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

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

Перелік питань та проекти рішень, щодо питань, включених до 
проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів 

АТ «МетаБанк».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів 

АТ «МетаБанк».
4. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-

господарської діяльності Банку за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками звіту Правління АТ «МетаБанк».

5. Затвердження звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати 
роботи в 2016 році та прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової 
ради АТ «МетаБанк».

6. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2016 рік, висновку 
(звіту) зовнішнього аудитора про результати роботи Банку в 2016 році та 
заходів за результатами розгляду висновку аудитора.

7. Затвердження бізнес-плану та бюджету Банку на 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» за 2016 рік, прибутку минулих 

років, виплату дивідендів за 2016 рік та визначення частини прибутку, що 
направляється на збільшення статутного капіталу Банку.

9. Про збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом підви-
щення номінальної вартості акцій Банку за рахунок спрямування до ста-
тутного капіталу Банку частини прибутку.

10. Про випуск акцій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості та затвер-
дження рішень про випуск акцій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості.

11. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк», пов’язаних в тому 
числі зі збільшенням статутного капіталу Банку, шляхом підвищення номі-
нальної вартості акцій та визначення особи, яка уповноважується на під-
писання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк».

12. Про відкликання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».
13. Про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

ються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», встановлення розміру 
їхньої винагороди.

15. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».

16. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «МетаБанк».
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, пред-

ставники акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства України.

Ознайомлення акціонерів з проектами документів, що пов’язані з поряд-
ком денним, проводиться у приміщенні АТ «МетаБанк» за адресою: м. За-
поріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 225. Відповідальна особа — перший за-
ступник голови Правління Бєлка А.М. Телефон для довідок: 061 228-78-43

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
АТ «МетаБанк» (тис. грн.)

Найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів 622 366 591 042
Основні засоби 36 500 40 000
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 224 177
Сумарна дебіторська заборгованість 7 781 5 661
Грошові кошти та їх еквіваленти 90 428 60 847
Нерозподілений прибуток 21 699 10 582
Власний капітал 157 306 136 089
Статутний капітал 120 063 110 216
Довгострокові зобов’язання - 36 554
Поточні зобов’язання 465 060 418 399
Чистий прибуток (збиток) 20 992 6 933
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 455 058 3 455 058
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 330 288
Наглядова рада АТ «МетаБанк»

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕС-
КАБЕЛЬ», повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів 
ПАТ «Одескабель» відбудуться 14 квітня 2017 року о 12-00 за місцезна-
ходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, 
ПАТ «Одескабель», кімната № 219, 2 поверх (актовий зал).

Реєстрація акціонерів відбудеться з 10-00 до 11-30 14 квітня 2017 року 
в кабінеті № 104 (Бюро корпоративного управління) ПАТ «Одескабель» за 
адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено у 
разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифі-
кують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника 
акціонера — також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10 квітня 2017 р.

Проект порядку денного загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення 

розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.
7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-

правових договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.
8. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Това-

риства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті http://05758730.
smida.gov.ua

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного 
повідомлення до 13 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 
9.00 год. до 16.00 год. за адресою: Україна, м. Одеса, Миколаївська доро-
га  144, ПАТ «Одескабель» каб. № 104 приміщення БКУ. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — Іванов Анатолій Афанасійович (член Наглядової ради).

14 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах (м. Одеса, Микола-
ївська дорога, 144, кабінет № 104 приміщення БКУ) та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет 
219, 2 поверх актовий зал). 

Згідно багаточисельних звернень акціонерів, ще раз звертаємо вашу 
увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загальних зборах, то-
вариством не компенсуються. Довідки за тел. (048) 716-16-65

Розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про про-
ведення загальних зборів про основні показники фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «Одескабель», тис. грн. Згідно Рішення Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 324 із змі-
нами і доповненнями.

Найменування показника Період
2016 р. 

(звітний)
2015р. 

(попередній)
Усього активів 897996 759688
Основні засоби 363863 327387
Довгострокові фінансові інвестиції 104 104
Запаси 268191 205608
Сумарна дебіторська заборгованість 235074 164098
Грошові кошти та їх еквіваленти 21632 34844
Нерозподілений прибуток 77406 16593
Власний капітал 342932 283622
Статутний капітал 14000 14000
Довгострокові зобов’язання 171350 135089
Поточні зобов’язання 383714 340977
Чистий прибуток (збиток) 59310 24748
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56000000 56000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 817 809
Наглядова рада ПАТ «Одескабель»
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Шановний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕ СЯ», 
Місцезнаходження Товариства: 11708, Житомирська область, м.Новоград-
Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а; Код за ЄДРПОУ:00309097(надалі  — 
«Товариство»), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів (надалі — «Загальні Збори»), що відбудуться 05 квіт-
ня 2017 року об 11.00 год. за адресою: 11708, житомирська область, 
м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал 
Товариства.Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 05 квітня 2017 року 
з 9.00 години до 10.50 години за місцем проведення Загальних Зборів. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних Збо-
рах- 30 березня 2017 року (станом на 24.00). 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Товариства.
2.Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3.Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. 
4.Про звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 

2016 рік.
5.Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік. Затверджен-

ня висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.
6.Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7.Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2016 рік.
8.Про затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.
9.Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Това-

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

муться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
вищевказаних договорів. 

12.Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13.Про обрання Ревізора Товариства.
14.Про затвердження умов цивільно–правового договору, що укладати-

меться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаного договору.

15.Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків.

16.Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій Товариства 
(із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

17.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надають-
ся повноважень щодо:

• внесення змін до проспекту емісії акцій;
• прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено); 

• затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій; 

• затвердження результатів приватного розміщення акцій;
• затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
• прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
• повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом То-
вариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рі-

шення про відмову від розміщення акцій; 
• письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 

право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про 
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це 
в офіційному друкованому органі.

18.Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 
повноваження:

• отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від ви-
користання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких 
прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами 
приватного розміщення акцій); 

• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважно-
го права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 

• проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій; 

• проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій.

19.Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голо-
сували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.lesya.
ho.ua .Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необ-
хідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та дові-
реність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Від дати 
надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати прове-
дення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайоми-
тись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних Зборів за 
місцезнаходженням Товариства: 11708, Житомирська область, м.Новоград-
Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а., кабінет Директора, у робочі дні з 
1000 год. до 1600 год., та в день проведення Загальних Зборів — у місці їх 
проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами Директор Товариства — Кондратюк Тетяна 
Миколаївна. Телефон для довідок: 067-196-74-83, (04141)2-45-05.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ 
ПрАТ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  48 062  37 461
Основні засоби  17847  11663
Нематеріальні активи  -  -
Довгострокові фінансові інвестиції  - - 
Запаси  4402 3884 
Сумарна дебіторська заборгованість 7644 6619 
Грошові кошти та їх еквіваленти 5584 7352 
Нерозподілений прибуток  22270 13613 
Власний капітал  27721 19099 
Статутний капітал  132 132 
Довгострокові зобов’язання  6708 9157 
Поточні зобов’язання  13633 9205 
Чистий прибуток (збиток)  19615 9688 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32961 32961 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук) 

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 486 475 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-

ство « Тернопільський кар'єр » 
1.2. Організаційно-правова форма : Публічне акціонерне товари-

ство
1.3. Місцезнаходження емітента: 47372, Тернопільська обл., Зба-

разький р-н, с.Максимівна, вул.Стара Максимівка, 29
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00292623
1.5. Міжміський код та телефон: (0352)24-32-71
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: karyer.limeindustry.in.ua 
1.7. Електронна адреса емітента: tk-llv@dubnoinvest.com
1.8. Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу поса-

дових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Наказом №42 від 27.02.2017 року: Звільнено з посади, згідно по-

даної заяви, головного бухгалтера Сум Ірину Євгенівну (паспорт: МС 
001882, виданий 05.10.1995р. Тернопiльським РВ УМВС України ), у 
зв'язку iз переведенням на другу посаду. Часткою у статутному капiталi 
не володiє. . Обiймала посаду протягом 5 рокiв 7 міс. Призначено на 
посаду головного бухгалтера Тихоненко Оксану Богданівну (паспорт: 
НС 935486 виданий 25.01.2013р. Франківським РВ у м. Львові РУДМС 
України у Львівській областi). на необмежений термін. Останні 5 років 
обіймала посади: бухгалтера, заступника головного бухгалтера, го-
ловного бухгалтера. Часткою у статутному капiталi не володiє. Віще-
зазначені посадові особи непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини немають.

Голова правління  Свiдерський Iгор Степанович
Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії: 28.02.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР»
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Інформація про проекти рішень до Загальних зборів акціонерів
 ПАТ «ТФ «РОЗА»

Публічне акціонерне товариство «Трикотажна фабрика «Роза» 
(код за ЄДРПОУ 00307313), яке розташовано за адресою: 03038, м. Київ, 
вул. М. Грінченка, 2/1, повідомляє інформацію про проекти рішень, які 
пропонується прийняти на Загальних річних зборах акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 4.04.2017 р. в м. Києві.

По питанню: «Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність 
Товариства у 2016 році, визначення основних напрямків діяльності Това-
риства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту» проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2016 рік та визначено основні 
напрями діяльності Товариства у 2017 році.

По питанню: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту» проект рішення: Затвер-
дити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту» проект рішення: Затвер-
дити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По питанню: «Про затвердження висновків Ревізійної комісії та фінан-
сової звітності Товариства за 2016 рік» проект рішення: Затвердити висно-
вки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2016 звітному році та даних фінансової звітності 
Товариства за 2016 рік. Затвердити фінансову звітність Товариства за 
2016 рік у складі Балансу на 01 січня 2017 року, звіту про фінансові резуль-
тати за 2016 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2016 рік, Звіту про власний 
капітал за 2016 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2016 рік.

По питанню: «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) То-
вариства за 2016 рік» проект рішення: Прибуток Товариства за підсумками 
його фінансово-господарської діяльності у 2016 році спрямувати до резерв-
ного фонду Товариства та на переоснащення виробничого обладнання під-
приємства. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності 
Товариства 2016 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

По питанню: «Зміна складу Правління Товариства» проект рішення: 
Припинити повноваження Голови і членів Правління Публічного акціонер-
ного товариства «Трикотажна фабрика «Роза» та обрати новий склад Прав-
ління Товариства: Вдовиченко Ніна Борисівна — Голова Правління; Лієнко 
Любов Леонідівна, Горай Валерій Броніславович — члени Правління. 

Голова Правління Товариства — Вдовиченко Ніна Борисівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДИ МЕРСЬ КЕ 

СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО — 1006»
ПОВІДОМЛЕННЯ  

про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Ди мерсь ке спец авто підп риємст во — 1006»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00902808
3. Місцезнаходження емітента: 07332, Київська обл., Вишгород-

ський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, 20
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04596) 3-12-03
5. Електронна поштова адреса емітента: at65@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00902808.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб
2. Текст повідомлення

Звiльнено. Головного бухгалтера — Гему Олену Володимирiвну (згоду 
на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 28.02.2017р. 
на пiдставi поданої заяви про звiльнення за власним бажанням (Наказ 
№1-К вiд 28.02.2017р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пере-
бувала на посадi з 22.07.2013р. по 28.02.2017р.

Призначено. Головного бухгалтера — Сапона Олександра Сергійови-
ча (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 
01.03.2017р. (Наказ № 2-К вiд 28.02.2017р.). Строк, на який призначено 
особу  — безстроково. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне 
пiдприємство»Авентин», економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу 
господарської дiяльностi.

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

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

Директор ПрАТ «ДСАТП-1006» Король Вадим Анатолійович, 
28.02.2017 р.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙЕМДжИ ГРУП» 

(далі — Товариство), місцезнаходження: Україна 02140, м. Київ,  
вул. О. Мишуги, буд. 2, офіс 423, повідомляє про скликання річних загаль-
них зборів (далі — Збори) акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2017 року 
за адресою: Україна, 02140, м. Київ, вул. О. Мишуги, буд. 2, офіс 423. 
Початок зборів о 12.00. 

Реєстрація акціонерів буде проводитися 15 квітня 2017року з 10.00 год. 
до 11.30 год., за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 11 квітня 
2017 року.

Перелік питань, згідно з порядком денним:
1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.
4. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016 рік та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення напрямків діяль-
ності Товариства в 2017 році.

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

6. Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

вчинятимуться в 2017 році.
10. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Затвердження Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, 

про Правління, про Ревізора Товариства, Кодексу про корпоративне 
управління Товариства у новій редакції, у відповідності з вимогами Закону 
України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства.

12. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів ,що 

укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами наглядової ради.

Для реєстрації акціонери повинні мати паспорт, що посвідчує особу, а 
представники акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену згідно чин-
ного законодавства. 

Акціонери можуть ознайомитись документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Зборів, за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 02140, м. Київ, вул. О. Мишуги, буд. 2, офіс 423, кож-
ного робочого дня, до дня проведення Зборів, з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 
18.00 год., а в день їх проведення — також у місці їх проведення, зверта-
тись до відповідальної особи — помічника радника з правових питань На-
зарова Дениса Володимировича. 

Пропозиції щодо включення додаткових питань до порядку денного 
надсилаються акціонерами на адресу: Україна, 02140, м. Київ, вул. О. Ми-
шуги, буд. 2, офіс 423.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного Зборів: amg-group.com.ua 

Телефони для довідок:(044) 593-39-13(14).
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
Найменування показника період

звітний 
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 197264 112727
Основні засоби 885 885
Довгострокові фінансові інвестиції 108764 111842
Запаси 4 3
Сумарна дебіторська заборгованість 622,15 2561 
Грошові кошти та їх еквіваленти 3310,6 4355
Нерозподілений прибуток 316 261
Власний капітал 116113 116113
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 302 1036 
Чистий прибуток (збиток) 67,2 123
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50000000 50000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 28 31

Голова правління  Бородін Ю.В.
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 7 квіт-
ня 2017 р. за адресою: м. Хмельницький, вул. В. Чорновола,120, в 
клубі Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та 

основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2017 році, звіт 
Наглядової ради, звіт (висновки) Ревізійної комісії.

3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 
Наглядової Ради, звіту (висновку) Ревізійної комісії Товариства та ви-
значення порядку розподілу прибутку Товариства.

4. Зміна типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту 

в новій редакції, обрання осіб, які уповноважуються на підписання ста-
туту Товариства в новій редакції.

6. Затвердження положень Товариства: «Про загальні збори акціоне-
рів», «Про Наглядову раду», «Про Правління».

7.Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової 
Ради Товариства.

8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9.Затвердження умов цивільно — правових договорів, що укладати-

муться з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно — правових дого-
ворів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

10.Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної 
комісії Товариства.

11.Схвалення раніше укладених правочинів за участю Товариства.
12.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів 

за участю Товариства.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись за місцем прове-
дення зборів з 11.00 годин до 14:45 години 7 квітня 2017 року.

Початок роботи зборів: о 15:00 годині 00 хвилин 7 квітня 2017 
року.

Учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує їх осо-
бу, а представники акціонерів ще й належним чином оформлену дові-
реність та її копію.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 3 квітня 2017 року

З матеріалами пов’язаними з проектом порядку денного акціонери 
можуть ознайомитись за місцем знаходження Товариства у робочі дні в 
приміщенні Комерційно — сервісного центру, 1-й поверх, кім.№1 з 9:00 
до 12:00. (Відповідальна особа — секретар Правління Цісар П.В.)

Веб — сайт Товариства: www.uea.com.ua
Адреса ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»: м. Хмельницький, 

вул. В. Чорновола,120.
Основні показники  

фінансово-господарської діяльності підприємства
ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2016 рік.(тис. грн.)
Найменування показника  Період

 звітний  попередній
Усього активів по форм. №1 202 267 254 073
Основні засоби по форм. №1  73 330 79 319
Довгострокові фінансові інвестиції по форм. 
№1

 4  4

Запаси по форм. №1  59 068 53 755
Сумарна дебіторська заборгованість по 
форм. №1

 54 743  105 589

Грошові кошти та їх еквіваленти по форм. 
№1

 13 441 13 348

Нерозподілений прибуток по форм. №1  29 233 66 422
Власний капітал по форм. №1  153 544  164 311
Статутний капітал по форм. №1  4 495  4 495
Довгострокові зобов’язання по форм. №1 -  8 275
Поточні зобов’язання по форм. №1 48 723  81 487
Чистий прибуток (збиток) по форм. №2 28 729 66 361
Середньорічна кількість акцій (шт..) 17 980 080 17 980 080
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

_ _

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

_ _

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

827 954

Правління

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАжНЕ БЮРО» 

(надалі — Товариство) код ЄДРПОУ 21386848, місцезнаходження: 
бул. Шевченка 69, м. Черкаси, 18031, повідомляє, що чергові загальні 
збори акціонерів Товариства (надалі — загальні збори) відбудуться 
10  квітня 2017 року о 10.00 год., за адресою (місце проведення): 
бул.  Шевченка 69, м. Черкаси, 18031, перший під’їзд, офіс Товари-
ства, кабінет № 1. Реєстрація акціонерів (їх) представників для участі 
у загальних зборах Товариства буде проводитись 10 квітня 2017р., з 
09.15 год. до 09.45 год., за адресою та місцем проведення загальних 
зборів Товариства.Для реєстрації для участі у загальних зборах акціо-
нерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, 
що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів — паспорт 
або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а 
також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та 
голосування) на загальних зборах, оформлену і видану відповідно до 
законодавства України. Під час підготовки до загальних зборів Товари-
ства акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаю-
чи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 10 квітня 
2017 року в робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження То-
вариства: м. Черкаси, бул. Шевченка 69, перший під’їзд, офіс Товари-
ства, кабінет головного бухгалтера № 2. Відповідальна посадова осо-
ба — головний бухгалтер Гоштеліані Ірина Віталіївна. В день проведення 
загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріала-
ми) можливо у місці проведення загальних зборів.Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного 
з питань, включених до проекту порядку денного:http://ccb.at.ua/ Дата 
складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у 
загальних зборах Товариства: на 24.00 год., 04 квітня 2017 року. 

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

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про ви-
конання повноважень лічильної комісії депозитарною установою 
ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Прийняття рішення про припинення її повнова-
жень. 2.Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних 
зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.4. Звіт Ди-
ректора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора.5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.6. Затверджен-
ня річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.7. За-
твердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 
за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, пе-
редбачених законом.8. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначен-
ням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. 
Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до ви-
мог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Звітний 
2016р.

Попере-
дній 2015р.

Усього активів 221,1 365,1
Основні засоби 99,5 253,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 96,8 93,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 24,8 18,3
Нерозподілений прибуток 125,6 266,6
Власний капітал 172,2 313,2
Статутний капітал 21,6 21,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 48,9 51,9
Чистий прибуток (збиток) -141,0 29,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17256 17256
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 17

Наглядова рада ПрАТ «ЦВБ». Телефон для довідок Товариства: 
(0472) 540433. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №43, 3 березня 2017 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС  

«БРАТИСЛАВА»
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд.1) повідомляє 

про скликання річних (чергових) Загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 24 квітня 2017 року об 10:45 години за адресою: м. Київ, 
вул. Андрія Малишка, буд. 1 в приміщенні готелю «Братислава», 
1 поверх, зал «Омега». 

Реєстрація учасників зборів проводиться з 10:00 до 10:30 години, у 
день та за місцем проведення зборів. 

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, визначено 18 квітня 2017 року. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРАТ 

«ГК«БРАТИСЛАВА»:
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та 

прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної ко-
місії.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів товари-
ства.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-
лосування на Загальних зборах акціонерів.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства у 2016 році та визначення основних напрямів діяльності на 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

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

6. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсум-

ками роботи у 2016 році.

Адреса власної веб-сторінки, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://emitent.tetra-studio.com.ua/bratislava.

З матеріалами з питань проекту порядку денного можна ознайомити-
ся за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. А. Малишка, буд 1, 
починаючи з 24.03.2017р. в робочі дні: з 9:00 до 18:00 години, кімната 
№ 311. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами (матеріалами) Клочкова М.В., начальник юридич-
ного відділу, телефон для довідок (044) 537-39-79.

Для реєстрації учасникам необхідно при собі мати документ, що по-
свідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про 
народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів — 
фізичних та юридичних осіб — додатково мати довіреність, що посвід-
чує повноваження представника, оформлену відповідно до чинного за-
конодавства України.

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

Найменування показника  період
2016р.

звітний
2015р.

попередній
Усього активів 127283 134163
Основні засоби 123462 129655
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 221 274
Сумарна дебіторська заборгованість 1356 1994
Грошові кошти та їх еквіваленти 404 483
Нерозподілений прибуток 20213 25877
Власний капітал 123555 129219
Статутний капітал 11750 11750
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3728 4944
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5490450 5490450
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

20 25

НАГЛЯДОВА РАДА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО 1662», 

місцезнаходження: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Хар-
човиків, 13, повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2017 року о 10.00 годині за 
адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 13, 
адмінприміщення товариства, 2 поверх, кабінет №2.

Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. 18 квітня 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 

голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Звіти: Голови правління, наглядової ради і ревізора про підсум-

ки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р. Затвер-
дження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку.

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

дову раду, Ревізора, Виконавчий орган.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. 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.

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

Найменування показника Звітний 
період 
2016 р.

Попере-
дній період 

2015 р.
Усього активів  453,7 477,6
Основні засоби 308,3 339,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси  30,5 30,5
Сумарна дебіторська заборгованість 110,9 107,5
Грошові кошти та їх еквіваленти  0,6 0,6
Нерозподілений прибуток -1106,7 -1061,3
Власний капітал  -350,3 -304,9
Статутний капітал 170,8 170,8
Додатковий капітал 585,6 585,6
Довгострокові зобов’язання 138,1 138,1
Поточні зобов’язання  665,9 644,4
Чистий прибуток (збиток)  -45,4 -87,3
Середньорічна кількість акцій (шт) 683080 683080
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 7

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з 
матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть 
за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 13, ад-
мінприміщення товариства, у Голови правління товариства Павлен-
ка  А.А., в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення, тел.(0532)67-81-82.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах — 11.04.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного — http:// 01350305.smida.gov.ua.
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Приватне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 
№ 15347», місцезнаходження: 39800, Полтавська обл., м.Горішні Плавні, 
вул.Добровольського, буд.2, повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 07 квітня 2017 року о 11-00 в ад-
мінприміщенні товариства за адресою: 39800, Полтавська обл., м.Го-
рішні Плавні, вул.Добровольського, буд.2, ІІ поверх, кімн.№1.

Реєстрація проводиться з 10-30 до 10-50 год. 07 квітня 2017 року за 
місцем проведення зборів. 

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

проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора комісії про підсумки фі-

нансово — господарської діяльності товариства за 2016р. Затвердження 
річної фінансової звітності та порядку покриття збитку.

4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та 
надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2016р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 544 844
Основні засоби (за залишковою вартістю) 147 202
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 42 84
Сумарна дебіторська заборгованість 224 488
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4281 -3560
Власний капітал -2223 -1598
Статутний капітал 440 440
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2778 2418
Чистий прибуток (збиток) -498 -573
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1759040 1759040
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

44 45

Ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів ак-
ціонери можуть за місцезнаходженням товариства: 39800, Полтавська 
обл., м.Горішні Плавні, вул.Добровольського, буд.2, у Директора товари-
ства Борщ С.І. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення 
загальних зборів- також у місці їх проведення, тел.(05348)2-28-19.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах –03.04.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
http://03399439.smida.gov.ua 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15347»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

I.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товариство Ко-

телевське об’єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господар-
ства «Сільгоспхімія». 2.Код за ЄДРПОУ — 05487064. 3.Місцезнаходження- 
38600, Полтавська обл., Котелевський район, смт.Котельва, вул. Жовтнева,  327. 
4.Міжміський код, телефон та факс- (05350)2-11-06/2-22-86. 5.Електронна по-
штова адреса- 05487064@atrep.com.ua.6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції  — http://05487064.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітента-
ми цінних паперів — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II.Текст повідомлення
ПрАТ «Котелевська Сільгоспхімія» повідомляє, що згідно рішення засі-

дання наглядової ради ПрАТ «Котелевська Сільгоспхімія» від 01.03.2017р. 

(протокол № 2) в зв’язку з закінченням терміну повноважень звільнено ди-
ректора — Крамаренко Віктор Миколайович, паспорт серії КН № 861096 
вид.16.02.1999р. Котелевським РВ УМВС України в Полтавській області, 
володіє 0,22% в статутному капіталі емітента, перебував на посаді дирек-
тора ПрАТ «Котелевська Сільгоспхімія» з 11.02.2014р.; обрано терміном на 
три роки директора- Крамаренко Віктор Миколайович, паспорт серії КН  
№ 861096 вид.16.02.1999р. Котелевським РВ УМВС України в Полтавській 
області, володіє 0,22% в СК, інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років- директор ПрАТ «Котелевська Сільгоспхімія». Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Директор (підпис) В.М.Крамаренко  01.03.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОТЕЛЕВСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО АГРОХІМІЧНОМУ 
ОБСЛУГОВУВАННЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СІЛЬГОСПХІМІЯ»

До уваги акціонерів ПАТ «УкрНДIРА»!
Наглядова рада ПАТ «УкрНДІРА» повідомляє, що чергові загальні збо-

ри акціонерів відбудуться 12 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: 
м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, № 15/15, корпус 55. Реєстрація учасників 
загальних зборів акціонерів відбудеться 12 квітня 2017 року з 10.20 до 
10.55 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонери ПАТ «УкрНДІРА» 
повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, а представники 
акціонерів повинні додатково мати документи (довіреність, тощо), які під-
тверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до ви-
мог чинного законодавства. Перелік акціонерів, що мають право брати 
участь у зборах, складається на 24 годину 06 квітня 2017 р. Акціонери мо-
жуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного зборів у ПАТ 
за адресою проведення зборів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за попередньою 
домовленністю з відповідальним за надання матеріалів секретарем Нагля-
дової ради Гущиним Г.П. (тел. 068-3220237) та на сайті: ukrniira.com.ua. 

Проект порядку денного
I. Обрання голови та секретаря загальних зборів ПАТ «УкрНДІРА».
II. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Укр-

НДІРА».
III. Розгляд та затвердження звітів Наглядової ради, Генерального ди-

ректора та ревізійної комісії про науково-виробничу та фінансову діяль-
ність ПАТ «УкрНДІРА» у 2016 р. та напрямків діяльності у 2017 р. 

IV. Розгляд та затвердження рішення про розподіл прибутків ПАТ «Укр-
НДІРА» та покриття збитків. 

V. Затвердження рішення про припинення повноважень Ревізійної ко-
місії.

VI. Обрання Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІРА».

VII. Затвердження рішення про припинення повноважень Наглядової ради. 
VIII. Обрання Наглядової ради ПАТ «УкрНДІРА». 
IX. Затвердження умов цивільно-трудових договорів з членами Нагля-

дової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «УкрНДІРА» у 2016 р., 
(тисяч грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 28304 26468
Основні засоби 4431 4137
Запаси 11167 9547
Сумарна дебіторська заборгованість та інші 
оборотні активи

1197 1740

Грошові кошти та їх еквіваленти 5221 7225
Власний капітал 19842 17073
Статутний капітал 335 335
Довгострокові зобов’язання 43 51
Поточні зобов’язання 8419 9344
Середньорічна кількість акцій (шт.) 335450 335450
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Середня чисельність працівників (осіб) 83 78

Наглядова рада ПАТ «УкрНДІРА»
Генеральний директор  М.І. Колесник

ПАТ «УкрНДIРА»
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Шановні акціонери ПрАТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХОЛДИНГ»
Наглядова рада Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів 

Товариства відбудуться 14 квітня 2017 року за адресою місцезнаходження 
Товариства: 01004, Україна, м. Київ, вул. Дарвіна,6 літ.А.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
акціонерів: станом на 24 годину 10 квітня 2017 р.

Проект порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 

повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціоне-
рів Товариства. 

3. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності 
Товариства за 2016 рік.

4. Звіт та затвердження звіту Правління за 2016 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, зві-

ту Правління, звіту Ревізійної комісії.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товари-

ства у 2016 році.
9. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за 

підсумками роботи Товариства у 2016 році.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затверджен-

ня нової редакції Статуту Товариства.
11. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради (прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень).
12. Про обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, 
яка буде уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової ради.

13. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії (прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень).

14. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатиметься з ними, об-
рання особи, яка буде уповноважена на підписання цих договорів з члена-
ми Ревізійної комісії.

15. Про відкликання Голови Правління та заступника Голови Правління 
Товариства (прийняття рішення про припинення їх повноважень).

16. Про обрання Голови Правління Товариства та заступника Голови 
Правління Товариства, затвердження умов трудового договору з Головою 
Правління Товариства та заступником Голови Правління Товариства.

17. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товари-
ства, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства.

Початок реєстрації учасників зборів о 10 год. 30 хв., закінчення реє-
страції о 11 год.45 хв. Початок зборів о 12 год. 00 хв. 

Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам Товариства необ-
хідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіре-
ність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного у робочі дні, робочий час з 8:00 до 17:00, в п’ятницю — до 16:00 
(перерва з 12:00 до 12:45) за адресою: м. Київ, вул. Дарвіна,6 літ. А, кімната 
№1. В день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 
ознайомитися з документами можливо у місці проведення чергових Загаль-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬКАВТОДОР»
(43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 66, код 

ЄДРПОУ 13349767)
повідомляє, що Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення 

про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
14 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товари-
ства за адресою: Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця 
Дубнівська, 66, фойє першого поверху адмінбудинку.

Проект:
Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови Загальних зборів Товариства.
3. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства.
5. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
6. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 

2016 рік.
7. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2016 рік. 
10. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядо-

вої ради, виконавчого органу та Ревізора.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора 

Товариства.
12. Про прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укла-

датиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товари-
ства.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення 
Загальних зборів.

15. Про схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово — господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 96221 71000
Основні засоби 38723 19407
Довгострокові фінансові зобов’язання - -
Запаси 3424 3090
Сумарна дебіторська заборгованість 51977 39134
Грошові кошти та їх еквіваленти 105 89

Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 991 991
Статутний капітал 319 319
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 100710 76671
Чистий прибуток (збиток) -5799 -6981
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1276536 1276536
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

19 16

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

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які при-
будуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися 14.04.2017 року 
з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних збо-
рів. 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно при собі 
мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам 
акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим 
порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, 
який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних 
зборах від імені акціонера-юридичної особи.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включено-
го до проекту порядку денного зборів акціонерів товариства, можна 
ознайомитись за адресою веб-сайту — https://www.lad-group.info/ 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних збо-
рів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціоне-
рам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні 
ПрАТ «Луцькавтодор» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, 
вул. Дубнівська, буд. 66, кабінет переговорів (ІV поверх) щоденно (крім 
суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. 
до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів — також у місці 
їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення ак-
ціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товари-
ства: головний бухгалтер Степанюк О.А. (тел.: 0332-24-55-28). З пи-
тань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних 
зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Директор ПрАТ «Луцькавтодор»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬКАВТОДОР»

ПрАТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХОЛДИНГ»
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них зборів з 10-00 до 11-30 години
З проектом рішень по питаннях порядку денного акціонери можуть озна-

йомитись за адресою http://energyholding.bfg.lviv.ua/.
Відповідальна посадова особа Товариства за порядок ознайомлення ак-

ціонерів з документами — Голова правління Гуріненко Юлія Вікторівна. До-
відки за тел. (044)287-42-75.

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

звітний 
(2016)

попередній 
(2015)

Усього активів 5264 3989
Основні засоби 408 220
Довгострокові фінансові інвестиції 1086 1086
Запаси 635 485
Сумарна дебіторська заборгованість 2344 831

Грошові кошти та їх еквіваленти 8 453
Нерозподілений прибуток -1688 -1689
Власний капітал 445 444
Статутний капітал 2000 2000
Довгострокові зобов`язання 0 0
Поточні зобов`язання 4820 3508
Прибуток (збиток) загальний по підприємству 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
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) 13 10

Голова правління ПрАТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХОЛДИНГ» Гурінен-
ко Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВДМ»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 

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

опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВДМ», 30575415, 
Київська, 07300, м. Вишгород, 
вул. Шолуденка, 19Д, (04596) 
2-38-36,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

01.03.2017

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

www.vdm.informs.net.ua

ПАТ «ТРУББУДІНДУСТРІЯ», код за ЄДРПОУ 05533066, міс-
цезнаходження: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 100, тел/факс (044)2595415, 
ел. адреса: jurist@forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі Інтернет: 
trubbud.kiev.ua, повідомляє про виникнення особливої інформації емітента 
про зміну складу посадових осіб. Рішенням Наглядової ради 28.02.2017 
(протокол б/н від 28.02.2017): 1. Скутська Ірина Миколаївна звільнена з по-
сади Голова Правління з 28.02.2017 за власним бажанням. Займала посаду 
з 07.06.2016. Частки в статутному капіталі емітента не має; 2. Марченко 
Оксана Зіновіївна призначена на посаду Голова Правління з 01.03.2017 без-
строково (за сумісництвом). Частки в статутному капіталі емiтента не має. 
Попередні посади: 03.11.2008 – 03.07.2012 - юрист ТОВ «Бюро Аудиту»; 
14.10.2013 – 30.09.2016 - юрист ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма 
«ЕКМІ»; з 04.10.2016 до сьогодні - юрисконсульт ТОВ «Укропткульттовари» 
(за сумісництвом); з 04.10.2016 до сьогодні - директор ТОВ «Екотрейдін» 
(код ЄДРПОУ 37145426) – основне місце роботи. Усі перелічені посадові 
особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, 
дозволу на розкриття паспортних даних не надали. Голова Правління Мар-
ченко О.З. підтверджує достовірність інформації та визнає, що несе відпо-
відальність згідно з законодавством.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВ-
СЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (місцезнахо-
дження: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, код ЄДРПОУ — 01412710) (далі — 
Товариство) повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства (далі — збори), які відбудуться 04 квітня 2017р. об 
11.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, 3-й поверх адмі-
ністративної будівлі, офіс №1. Реєстрація акціонерів для участі у За-
гальних зборах відбудеться в день їх проведення та за місцем проведення 
зборів з 10.30 до 11.00. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах — 29 березня 2017р. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 
1. Обрання Лічильної комісії зборів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2016 р. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Звіт Реві-
зійної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії. За-
твердження висновків ревізійної комісії за 2016 р.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. 
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р. з ураху-

ванням вимог, передбачених законом. 
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати при-
йняття такого рішення.

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства 
11. Обрання голови Наглядової ради Товариства 
12. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Това-

риства. 
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
14. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства. 
15. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 
16. Обрання Голови та членів Правління Товариства. 
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльнос-

ті членів органів Товариства та затвердження кошторису.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: krmz.kiev.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнахо-
дженням товариства: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, 3-й поверх 
адміністративної будівлі, офіс №3, в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 
9-00 до 11-00, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх про-
ведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами — Голова правління Курдюков Андрій Євгенович. Те-
лефон для довідок: (044) 4562021.

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2016 р.)

Попередній 
(2015 р.)

Усього активів 4770 3972
Основні засоби 2139 1529
Довгострокові фінансові інвестиції 360 360
Запаси 520 597
Сумарна дебіторська заборгованість 710 497
Грошові кошти та їх еквіваленти 936 840
Нерозподілений прибуток 3038 2507
Власний капітал 3893 3362
Статутний капітал 734 734
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 874 607
Чистий прибуток (збиток) 531 (307)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2934600 2934600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

42 42

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСЬ-
КИЙ РАДІОЗАВОД» (місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бо-
риспільська, 9) повідомляє про проведення річних загальних зборів Това-
риства (далі — загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів — м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9, корп. 2а, зала для нарад;

дата та час проведення загальних зборів — 04 квітня 2017 року об 
11 годині;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах — з 10:00 год. до 10:45 год. 04 квітня 2017 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 24 год. 29 березня 2017 року.

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

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

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

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

5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

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

риства за 2016 рік.
8) Про виплату дивідендів.
9) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-

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

глядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради.

12) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Това-
риства.

13) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товари-

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

15) Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх 
положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціо-
нери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, кабінет 
Голови правління Товариства з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 години 
за попереднім записом по тел. (044) 576-52-84. Відповідальна особа за озна-
йомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних 
зборів — Комашко Ігор Іванович. Адреса веб-сайту Товариства, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: http://smida.gov.ua/db/participant/30722314

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у 
письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України 
«Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу; представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу та дові-
реність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ 
«Київський радіозавод» (тис.грн.).

Найменування показника період
Звітний Попередній

Усього активів 59797,0 58304,0
Основні засоби (первісна вартість) 131404,0 150962,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2594,0 3033,0
Сумарна дебіторська заборгованість 3378,0 2238,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 8892,0 3193,0
Нерозподілений прибуток -17673,0 -17865,0
Власний капітал 54238,0 54046,0
Статутний капітал 70091,0 70091,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5559,0 4258,0
Чистий прибуток (збиток) 200,0 10,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 280364000 280364000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 196 249

Наглядова рада АТ «Київський радіозавод»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НПК-ХОЛДІНГ» 

(код ЄДРПОУ 22624304), місцезнаходження: м. Харків, вул. Миро-
носицька, 84, повідомляє, що 07.04.2017 року о 12 годині, за адре-
сою: м. Харків, вул. Мироносицька, 84, кабінет 12, відбудуться річ-
ні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НПК-ХОЛДІНГ».

Реєстрація акціонерів здійснюється 07.04.2017 року з 11.00 години 
та закінчується 07.04.2017 року о 12.00 годині за місцем проведення 
загальних зборів. Реєстрація учасників річних загальних зборів буде 
здійснюватись реєстраційною комісією. Для реєстрації участі в річних 
загальних зборах акціонерам АТ «НПК-ХОЛДІНГ» необхідно мати при 
собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 03.04.2017р. 

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

1. Про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів за підсум-
ками голосування;

2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів;
3. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-

господарської діяльності за 2016 рік та основні напрямки діяльності 
Товариства на 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту

4. Про розгляд звіту виконавчого органу про значні правочини 
укладені товариством протягом 2016 року.

5. Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки її діяльності в 
2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

7. Про затвердження річного звіту та балансу товариства за 
2016 рік

8. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства з ураху-
ванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення щодо ви-
плати дивідендів в АТ «НПК-ХОЛДІНГ» за 2016 рік.

9. Про прийняття рішення щодо скасування рішення про припи-
нення акціонерного товариства шляхом перетворення.

10. Про припинення повноважень Голови та членів комісії з 
припинення(перетворення).

11. Про внесення змін до статуту АТ «НПК-ХОЛДІНГ», та затвер-
дження нової редакції статуту

12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови на-
глядової ради згідно із п.18 ч.2 ст.33 ЗУ «Про акціонерні товари-
ства».

13. Про обрання голови наглядової ради, затвердження умов 
цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлен-
ня розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договору з головою наглядової ради.

14. Про обрання правління товариства у складі: голови, заступни-
ка голови і члена правління товариства

15. Про затвердження умов контрактів, які укладатимуться з чле-
нами правління: головою, заступником голови і членом правління, 
встановлення розміру їх винагороди. Визначення уповноваженої осо-
би яка підписує від імені товариства контракти з головою, заступни-
ком голови і членом правління.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися товариством протягом наступного року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати 
надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонери ма-
ють можливість за письмовим запитом ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, 
за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Мироносицька, 84, 
кабінет 12, у робочі дні у робочий час з 9.00 до 18.00 години. 

В день проведення Зборів — за місцезнаходженням товариства за 
адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 84, кабінет 12. Відповідаль-
ною особою за надання документів для ознайомлення є голова комі-
сії з припинення (перетворення) Ялдін Ігор Володимирович.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Това-
риства — www.npk.net.ua 

Порядок денний загальних зборів затверджений Наглядовою ра-
дою АТ «НПК-ХОЛДІНГ», протокол засідання від 21.02.2017 року.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Чернiгiвторгбудматерiали»

2. Код за ЄДРПОУ 05468892
3. Місцезнаходження 14007, м.Чернiгiв, Ванди Василев-

ської, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 0462652021 0462652021
5. Електронна поштова адреса chtbm@torgbudm.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www. torgbudm.com

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглiдової ради 01 березня 2017 року (Протокол № 01/2017) 

прийняте рiшення про припинення повноважень Директора Околодька 
Сергiя Iвановича у зв’язку iз проханням звiльнити його iз займаної посади 
за власним бажанням з 28.02.2017 р. Особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Особа перебува-
ла на посадi сiм рокiв.

Рiшенням Наглядової ради 01 березня 2017 року (Протокол № 01/2017) 
прийняте рiшення про обрання Директором Жабицького Леонiда Анатолі-
йовича.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу об-
рано термiном на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади 
начальника Чернiгiвського мiського вiддiлення Чернiгiвської обласної 
дирекцiї НАСК «Оранта» та Генерального директора ТОВ «Чернiгiвська 
фармацевтична фабрика». Часткою в статутному капiталi не володiє. Осо-
ба не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Директор жабицький Леонiд Анатолiйович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.03.2017

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВТОРГБУДМАТЕРIАЛИ»
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Шановні акціонери ПрАТ «БУСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС».
Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів Товариства 

відбудуться 11 квітня 2017року за адресою місцезнаходження Товариства: 
80500, Україна,Львівська обл., м.Буськ, вул. Січових Стрільців, 6.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
акціонерів: станом на 24 год. 05 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт Виконавчого органу ( Директора ) Товариства про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2016рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду . 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Наглядової Ради То-
вариства за 2016рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
6. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік. 7. Затвер-
дження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату дивідендів. 

Початок реєстрація учасників зборів о 10год. 00хв., закінчення реєстра-
ції о 10 год.50хв. Початок зборів о 11 год.00 хв.

Для участі у зборах акцііонерам при собі необхідно мати паспорт, а 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним за-
конодавством. 

З інформацією з проектів рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту денного розміщена на власному веб-сайту Товариства за адресою:  
http://buskagrotehservis.bfg.lviv.ua/. Акціонери можуть ознайомитись з матеріала-
ми щодо порядку денного за адресою проведення зборів з понеділка по 

п’ятницю, за місцезнаходженням Товариства, з 8.00 до 16.30 год. Контактна осо-
ба — директор Грабович Роман Степанович. Довідки за тел: (03264) 2-18-05.

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

Найменування показника  період
звітний 
2016р 

попере-
дній2015

Усього активів 206,7 211.8
Основні засоби 206,7 211,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 0,1 0,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 15,5 5,1
Нерозподілений прибуток -1188,3 -1196,0
Власний капітал -609,3 -617,0
Статутний капітал 319,0 319,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобовязання - -
 Чистий прибуток / збиток/ +7,7 -12,0
Середньорічна кількість акцій ( шт) 1276145 1276145
Кількість власних акцій , викуплених протягом 
періоду(шт)

- -

Загальна сума коштів.витрачених на викуп власних 
акцій

- -

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб ) 2 2

ПрАТ «Буський Агротехсервіс».

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАїНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІї ТА 

РОЗВИТКУ»
(код за ЄДРПОУ 26520688, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4)

Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та 
розвитку» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 
публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та 
розвитку» (далі також — Збори), які відбудуться 05 квітня 2017 року о 
11.00 годині за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, кабінет 001 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі Зборах буде про-
водитись з 10 години 00 хв. до 10 години 50 хв. за місцем проведення річ-
них загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції 
та розвитку».

Право на участь у Зборах мають особи, які включені до переліку акціо-
нерів публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції 
та розвитку», складеному станом на 24 годину 00 хв. 30 березня 
2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціоне-

рів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» та прийняття 
рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів  
АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

3. Про порядок проведення річних загальних зборів акціонерів  
АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спо-
стережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 
2016 рік.

5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 
2016 рік.

6. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та 
розвитку» за 2016 рік.

7. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту)  
АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2016 рік, роз-
гляд звіту (висновків) незалежного аудитора (аудиторської фірми) та за-
твердження заходів за результатами його розгляду.

8. Про розподіл прибутку та покриття збитків АТ (публ.) «Український 
банк реконструкції та розвитку» за підсумками роботи в 2016 році.

9. Про припинення повноважень членів Спостережної ради  
АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

10. Про обрання членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український 
банк реконструкції та розвитку».

11. Про обрання Голови та заступника Голови Спостережної ради  
АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

12. Про затвердження кошторису витрат на виплату винагороди Спосте-
режній раді АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку»; затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, 
заступником Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український 
банк реконструкції та розвитку», встановлення розміру їх винагород, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) 
«Український банк реконструкції та розвитку».

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

 Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 119 398 122 638
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 395 1 017
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 0 394
Усього зобов’язань 57 262 58 884
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 20 242
Усього власного капіталу та частка меншості 62 136 63 754
Статутний капітал 120 000 118 000
Чистий прибуток/(збиток) (3 145) 570
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн) (13,33) 2,42
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(13,33) 2,42

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті www.ubrr.com.ua

З документами, що стосуються питань порядку денного зборів, акціоне-
ри АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» можуть озна-
йомитись за місцезнаходженням АТ (публ.) «Український банк реконструк-
ції та розвитку» за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія 
Терьохіна, 4, к. 206, в день проведення зборів — також у місці їх проведен-
ня за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, к. 001, відповідальна особа: 
начальник Юридичного управління АТ (публ.) «Український банк рекон-
струкції та розвитку» Рукавичка Валерія Юріївна, тел. 044-454-27-00.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати з собою пас-
порт, представникам акціонерів — паспорт та оформлену згідно з чинним 
законодавством України довіреність. 

Спостережна рада АТ (публ.) «Український банк реконструкції та 
розвитку»
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(код ЄДРПОУ 14199382)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: бульвар Шевченка, будинок 218, м. Чер-

каси, Черкаської області, Україна, 18002.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «06» квітня 2017 року 

о 10:00 годині за адресою: бульвар Шевченка, будинок 170/1, 3-й по-
верх, офіс 306, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18000. 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «06» квітня 2017 року з 
9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: на 24:00 годину «31» березня 2017 року.

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

зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПрАТ «КРАСУНЯ» про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльнос-
ті на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «КРАСУНЯ» про роботу за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Звіт Ревізора ПрАТ «КРАСУНЯ» про роботу за 2016 рік. Затверджен-
ня висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

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

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

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

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

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 

бульвар. Шевченка, будинок, 170/1, 3-й поверх, офіс 306 , м. Черкаси, Чер-
каської області, Україна, 18000 у робочі дні з 9:00 години до 16:00 години. а 
також в день проведення зборів — у місці їх проведення з 9:00 год. до 9:50 год. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
є головний бухгалтер Прилипко Вікторія Іванівна тел. 0(472) 32 94 72. 

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

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

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

Телефон для довідок: 0(472) 32 94 72
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

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

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

Найменування показника Періоди
2016 рік 2015 рік 

Усього активів 203,7 221,6
Основні засоби 169,4 189,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 16,9 6,7
Грошові кошти та еквіваленти 17,4 25,7
Нерозподілений прибуток 53,1 -12,1
Власний капітал 159,7 94,5
Статутний капітал 51,7 51,7
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 44,0 127,1
Чистий прибуток (збиток) 65,1 54,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 129236 129236
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій пртягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСУНЯ»

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю
«КУА ОЗОН» протокол № 118 від «16» cічня 2017р.

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ 
ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО 

ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПЛАТИНУМ» 
(ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ)

(є невід’ємною частиною проспекту емісії)
1. Розділ 8 «Відомості про аудитора (аудиторську фірму)» викласти в 

наступній редакції:
«8. Відомості про аудитора (аудиторську фірму):

8.1. Повне найменування — Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ».

8.2. Код за ЄДРПОУ — 32852960.
83. Місцезнаходження — 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 

літера «А».
8.4. Строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудито-

рів, виданого Аудиторською палатою України — з 26.02.2004р. до 19.12.2018р.
8.5. Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів — з 24.02.2014р. — до 19.12.2018р.».

Директор ТОВ «КУА ОЗОН» ______ Ісупов Д.Ю.
Головний бухгалтер ТОВ «КУА ОЗОН» ______ Берлізева Н.М.
Уповноважена особа Зберігача АТ «УкрСиббанк» ______ Бутенко Н.С.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІН-
ТЕРН» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
11 квітня 2017 року за місцезнаходженням Товариства: Черкаська обл., 
Чорнобаївський р-н, с. Комінтерн, Будинок культури. Реєстрація акці-
онерів: 11 квітня 2017 р. з 09-00 год. до 09-45 год. Початок зборів: 11 квіт-
ня 2017 р. об 10-00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах — 05.04.2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. За-

твердження регламенту зборів. 2. Звіт директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та визначення 
основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 3. Звіт Наглядової 
ради про роботу за 2016 р. 4. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства станом на 31.12.2016 р. 5. Затвердження розподілу 
прибутків (покриття збитків) за 2016 р., та затвердження нормативів роз-
поділу прибутків на 2017 рік.

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

звітний попередній
Усього активів 0 60
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 60
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток  -1909 -1779
Власний капітал -333 -203
Статутний капітал 1576 1576
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 333 203
Чистий прибуток (збиток) -130 -203
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6303524 6303524
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта — доручення на право участі в за-
гальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодав-
ством України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту 
порядку денного — em00856907.ab.ck.ua. Відповідно до Закону України 
«Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте 
можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним 
зборів, за адресою: Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Комінтерн, 
ПАТ «Комінтерн», приймальна в робочі дні з 8-00 до 12-00 години. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — ди-
ректор П. П. Дядечко. Також за цією адресою акціонери Товариства мо-
жуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного 
зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛА-
ПРОМБУД» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбу-
дуться 13 квітня 2017 року за місцезнаходженням Товариства: Черкась-
ка обл. м. Сміла, вул. Мазура, 10, актова зала. Реєстрація акціонерів: 
13 квітня 2017 р. з 12-00 год. до 13-45 год. Початок зборів: 13 квітня 
2017  р. о 14-00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах –07.04.2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. За-

твердження регламенту зборів. 2. Звіт Директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та визначення 
основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 3. Звіт Наглядової 
ради про роботу за 2016 р. 4. Звіт Ревізора Товариства. Затвердження 
річного звіту та балансу Товариства на 31.12.2016 р. 5. Затвердження роз-
поділу прибутків (покриття збитків) за 2016 р., та затвердження нормати-
вів розподілу прибутків на 2017 рік. 6. Прийняття рішення про попереднє 
схвалення значних правочинів.

Найменування показника (тис. грн.) Період
звітний попередній

Усього активів 912.5 860.2
Основні засоби 179.1 159.1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 210.7 136.4
Сумарна дебіторська заборгованість 77.3 47.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 463.1 497.4
Нерозподілений прибуток 312 227.3
Власний капітал 842.7 758,0
Статутний капітал 342,5 342,5
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 69.8 102.2
Чистий прибуток (збиток) 141.9 227.3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4281 4281
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) 18 17

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта — доручення на право участі в за-
гальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодав-
ством України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту 
порядку денного — em05424012.ab.ck.ua. Відповідно до Закону України 
«Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте 
можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним 
зборів, за адресою: 19700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 10, при-
ймальна ПрАТ, в робочі дні з 9-00 до 15-00 години. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Крайніков 
Валерій Євгенович. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть 
в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не 
пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів. 

Шановний акціонер 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ФЕРМЕНТ» !
Приватне підприємство «Компанія «Санфло», що є власником 50,00 відсо-

тків акцій Публічного акціонерного товариства «Фермент» (код ЄДРПОУ 
30165577, місцезнаходження: 24321, Вінницька обл., місто Ладижин, вул. Хлі-
бозаводська, будинок 2-Г), повідомляє про скликання з його ініціативи поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Фермент», які відбудуться 5 квітня 2017 року о 10 годині 40 хвилин за адре-
сою: Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Хлібозаводська 2-Г, актовий зал.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладен-

ня його в новій редакції. Затвердження Статуту товариства в новій редакції та 
надання повноважень на його підписання і здійснення державної реєстрації.

5. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціо-
нерів, Положень про Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства шля-
хом їх викладення та затвердження в новій редакції.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства. 
7. Обрання членів Наглядової ради товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 

членами наглядової ради та ревізором.
Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 10 години 00 хвилин 

до 10 години 30 хвилин в день проведення зборів за місцем їх проведення 
на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-
рах, що буде складений станом на 24 годину 30 березня 2017 року, за 
пред’явленням паспорта.

Представникам акціонерів необхідно додатково мати оформлені згідно ви-
мог чинного законодавства України довіреності або відповідні документи, під-
тверджуючі право діяти від імені акціонера-юридичної особи без довіреності.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного зборів до дати проведення зборів за 
адресою м. Вінниця, вул. Гоголя, 30 у робочі дні з 10.00 до 12.00 на підставі по-
переднього письмового запиту, отриманого ПП «Компанія «Санфло» не пізніше 
ніж за 2 робочі дні до дати ознайомлення, а в день проведення зборів — у місці 
їх проведення без попереднього письмового запиту. Для ознайомлення з доку-
ментами необхідно пред’явити документ, що підтверджує права акціонера.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами — До-
рога О.В.

Телефон для довідок: (0432) 555 621.
Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених по 

проекту порядку денного позачергових Загальних зборів, а також щодо 
кандидатів до складу Наглядової ради шляхом надсилання пропозицій на 
адресу акціонера, що скликає позачергові загальні збори акціонерів: 01010, 
м. Київ, пл. Арсенальна, 1-Б. 

ПП «Компанія «Санфло» -
акціонер ПАТ «Фермент» 
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Шановний акціонер!

ПрАТ «КИїВСПЕЦМОНТАж»
(ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02140 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)

Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 06 квітня 2017 року о 15 годині 30 хвилин за 
адресою:02140 м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2(приміщення (офіс) ПрАТ «Київ-
спецмонтаж») з наступним порядком денним,

ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО:
Обрання лічильної комісії Загальних зборів.1. 
Звіт Виконавчого органу за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-2. 

ками розгляду звіту.
Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяль-3. 

ності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-4. 
ду звіту, затвердження висновку ревізора.

Затвердження балансу за 2016 рік.5. 
Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.6. 
Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.7. 

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

Найменування показника Період
Звітний
(2016р.)

Попередній
(2015р.)

Усього активів 39668 35181
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24751 19357
Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси 4352 1847
Сумарна дебіторська заборгованість 4312 4224
Грошові кошти та їх еквіваленти 3431 3085
Нерозподілений прибуток 35696 32417
Власний капітал 37031 33752
Статутний капітал 100 100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 590 672
Поточні зобов'язання 2047 757
Чистий прибуток (збиток) 3512 1395
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2000 2000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 96 95

Реєстраціця акціонерів та їх представників відбудеться 06 квітня 
2017 року з 14 год. 15 хв до 15 год. 15 хв в приміщенні (офісі) ПрАТ «Київ-
спецмонтаж» по вул. Б.Гмирі, 2. Реєстер акціонерів, які мають право на 
участь у чергових Загальних зборах, складається станом на 24 годину 
31 березня 2017 року. Для реєстрації акціонер повинен мати документ, що 
посвідчує його особу, представник акціонера повинен мати документ на 
право участі та голосування на загальних зборах, оформлений у відповід-
ності до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який 
підтверджує повноваження предстаавника, та документ, який посвідчує 
особу (паспорт чи інш.). З матеріалами щодо питань порядку денного Зборів 
можна ознайомитися в ПрАТ «Київспецмонтаж», відповідальна особа Ре-
мез Г.І. тел: (044) 220-27-40, 067 466-39-95 та на веб-сайті — ksm.kiev.ua

Наглядова рада.

До уваги акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛІЯ» (код за 

ЄДРПОУ — 01553439, місцезнаходження: 14026, м. Чернігів, вул. Любець-
ка, 189, далі — Товариство), повідомляє про скликання річних загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться 06 квітня 2017 року о 13-00 год. за 
адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні (зал № 1).

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

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

3. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів під-
писати протокол річних загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

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

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2016 року.

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

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Зміна типу Товариства.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.
12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції 

внутрішніх положень Товариства.
13. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради 

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

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

16. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії 
Товариства.

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

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://01553439.
smida.gov.ua.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеть-
ся 06 квітня 2017 року з 12-00 до 12-50 години за місцем проведення річних 
загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів — 31 березня 2017 року (станом на 24 годину).

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

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів, в порядку, передбаченому ст. 38 
Закону України «Про акціонерні товариства». 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери 
та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за 
адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приймальня Голови Правління 
(кабінет № 1), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів — у 
місці їх проведення, за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, примі-
щення їдальні (зал № 1).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, — Голова Правління Товариства Стахов Юрій Вячеславович.

Довідки за телефоном: (04622) 5-82-44.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» (тис. грн)
Найменування показника Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 54386 55718
Основні засоби 53247 51652
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 403 327
Сумарна дебіторська заборгованість 589 3612
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 7
Нерозподілений прибуток 25350 24655
Власний капітал 37062 36331
Статутний капітал 10668 10668
Довгострокові зобов’язання 1885 2311
Поточні зобов’язання 15439 17076
Чистий прибуток (збиток) 731 2014
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31640143 31640143
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) 108 114

Наглядова рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛІЯ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №43, 3 березня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

40

(Далі — ПАТ «ВІЛЬШАНКА», Товариство, код за ЄДРПОУ 02799697, 
місцезнаходження: Україна, 19621,Черкаська область, Черкаський район, 
село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «10» квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин (Далі — чергові 
Загальні збори) за адресою: Україна, 19621,Черкаська область, Чер-
каський район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2, кабінет Ди-
ректора.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 
у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «10» квітня 2017 року з 
09:30 год. до 09:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах — 04.04.2017р. (станом на 24 годину)

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

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

4. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
5. Про зміну типу (найменування) Товариства.
6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом 

викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про 
акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання 
нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реє-
страції Статуту.

7. Про припинення дії чинної редакції «Положення про Загальні збори», 
«Положення про Наглядову раду», «Положення про Директора» та «Кодек-
су корпоративного управління» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ВІЛЬШАНКА».

8. Затвердження «Положення про Загальні збори» та «Положення про 
Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬ-
ШАНКА».

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обран-
ня членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових 
або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

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

Найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 8913,3 9641,8
Основні засоби 2080,6 2190,5
Довгострокові фінансові інвестиції 76,7 76,7
Запаси 2683,8 4662,3

Сумарна дебіторська заборгованість 1658,7 1289,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 55,3 289,4
Нерозподілений прибуток -30053,6 -21437,9
Власний капітал -24919,4 -16303,7
Статутний капітал 773,7 773,7
Довгострокові зобов’язання 25472,4 20707,8
Поточні зобов’язання 8360,3 5237,7
Чистий прибуток (збиток) -8615,7 -15231,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 773 773
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 20

Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства 
можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок — 
п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19621,Черкаська область, 
Черкаський район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2, кабінет Ди-
ректора, а в день проведення чергових Загальних зборів — також у місці їх 
проведення з 08:00 год. до 10:00 год. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор 
Товариства Пономаренко О.М.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: vylchanka.pat.ua.

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам при собі мати пас-
порт, для представника акціонера крім паспорта — довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючо-
го законодавства України.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із 
запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних 
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів Товариства.

Телефон для довідок: (0472) 37-55-56
 Наглядова рада ПАТ «ВІЛЬШАНКА»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВЕ 
ТОВАРИСТВО «ГАРАНТIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 14229456
3. Місцезнаходження 01601, мiсто Київ, вулиця Печер-

ський узвiз, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 581-67-70 (044) 581-67-70
5. Електронна поштова адреса gendir@guarantee.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.guarantee.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Страхове товариство «Гарантiя» 

повiдомляє про припинення з 01 березня 2017 року шляхом лiквiдацiї на-
ступних вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй): 1) Вiнницької фiлiї Приватного 
акцiонерного товариства «Страхове товариство «Гарантiя», iдентифiкацiйний 
код 34692844, мiсцезнаходження: 21050, Вiнницька область, мiсто Вiнниця, 
вулиця Архiтектора Артинова, будинок 12 (наказ вiд 01 березня 2017 року 
№ 12); 2) «Житомирської регiональної дирекцiї» фiлiї Приватного акцiонерного 
товариства «Страхове товариство «Гарантiя», iдентифiкацiйний код 
34349050, мiсцезнаходження: 10014, Житомирська область, мiсто Житомир, 

вулиця Перемоги, будинок 7-А (наказ вiд 01 березня 2017 року № 13); 3) «За-
карпатського територiального управлiння» фiлiї Приватного акцiонерного 
товариства «Страхове товариство «Гарантiя», iдентифiкацiйний код 
37448773, мiсцезнаходження: 88000, Закарпатська область, мiсто Ужгород, 
вулиця Л. Толстого, будинок 31 (наказ вiд 01 березня 2017 року № 14);  
4) «Закарпатської регiональної дирекцiї» фiлiї Приватного акцiонерного то-
вариства «Страхове товариство «Гарантiя», iдентифiкацiйний код 34479264, 
мiсцезнаходження: 88015, Закарпатська область, мiсто Ужгород, вули-
ця  Л. Толстого, будинок 31 (наказ вiд 01 березня 2017 року № 15); 5) Першої 
Київської фiлiї Приватного акцiонерного товариства «Страхове товариство 
«Гарантiя», iдентифiкацiйний код 34881988, мiсцезнаходження: 01601, мiсто 
Київ, вулиця Печерський узвiз, будинок 3 (наказ вiд 01 березня 2017 року  
№ 16); 6) «Сумської регiональної дирекцiї» фiлiї Приватного акцiонерного 
товариства «Страхове товариство «Гарантiя», iдентифiкацiйний код 
33688622, мiсцезнаходження: 40000, Сумська область, мiсто Суми, вулиця 
Козацький вал, будинок 2 (наказ вiд 01 березня 2017 року № 17); 7) «Херсон-
ської регiональної дирекцiї» фiлiї Приватного акцiонерного товариства 
«Страхове товариство «Гарантiя», iдентифiкацiйний код 34241310, 
мiсцезнаходження: 73000, Херсонська область, мiсто Херсон, вулиця Петра 
Калнишевського, будинок 6 (наказ вiд 01 березня 2017 року № 18).

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 Ногач Олексiй Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.03.2017
(дата)
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Повідомлення
про прийняття рішення про продовження строку діяльності 

Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого 
виду закритого типу «ВЕС-КАПІТАЛ»

(код ЄДРІСІ: 233664)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління акти-

вами «ЮНІВЕС», код ЄДРПОУ: 34718165 (далі по тексту — «Товариство» 
або «ТОВ «КУА «ЮНІВЕС») повідомляє учасників Пайового венчурного ін-
вестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ВЕС-
КАПІТАЛ», код ЄДРІСІ: 233664 (далі по тексту — «Фонд»), що загальними 
зборами учасників Товариства (протокол № 204 від 01.03.2017 року) прийня-
то рішення щодо продовження строку діяльності Фонду до 29.05.2027 року.

Товариство на виконання вимог чинного законодавства України здій-
снює викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у учасників Фонду, які пода-
дуть письмові заявки про викуп належних їм інвестиційних сертифікатів 
(далі по тексту — «ІС») Фонду, в наступному порядку:

1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 
Заявки подаються учасниками особисто або через своїх уповноважених 

представників за наступною адресою Товариства: 03150, м. Київ, вул. Червоно-
армійська, 72, 3 під’їзд, 6 поверх, ТОВ «КУА «ЮНІВЕС», кабінет Директора.

2. Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридич-
ним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення роз-
рахунків з учасниками:

Для викупу ІС та здійснення розрахунків з учасниками подаються на-
ступні документи:

• Для фізичних осіб: заявка на викуп ІС (за формою, наведеною в До-
датку 7 до «Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування», затвердженого Рішенням 
НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013 року (далі по тексту — «Положення») у 2 
(двох) примірниках; засвідчена фізичною особою копія паспорта (всі сто-
рінки); засвідчена фізичною особою копія документа, що містить інформа-
цію про реєстраційний номер облікової картки платника податків; засвідче-
на фізичною копія довідки з банку про відкриття банківського рахунку; 
оригінал довідки від депозитарної установи про реквізити рахунку в цінних 
паперах такої фізичної особи;

• Для юридичних осіб: заявка на викуп ІС (за формою, наведеною в До-
датку 8 до Положення) у 2 (двох) примірниках; засвідчена юридичною осо-
бою копія з Виписки з ЄДРПОУ та статуту такої юридичної особи; засвідче-
на юридичною особою копія довідки з банку про відкриття банківського 
рахунку; оригінал довідки від депозитарної установи про реквізити рахунку 
в цінних паперах такої юридичної особи; засвідчена юридичною особою ко-
пія документа, що підтверджує призначення (повноваження) керівника такої 
юридичної особи; засвідчені фізичною особою (керівником) копії паспорта 
(всі сторінки) та документа, що містить інформацію про реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків керівника такої юридичної особи.

Товариство з метою виконання функцій суб’єкта первинного фінансово-
го моніторингу має право вимагати надання додатково інших документів, 

передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документа-
ми Товариства.

Заявки на викуп ІС, які не відповідають встановленій формі, подані без 
додавання копій необхідних документів або оформлені неналежним чи-
ном, розглядатися не будуть

3. Розрахункова вартість ІС, за якою здійснюватимуться розрахун-
ки з учасниками: 

Розрахунки з учасниками здійснюватимуться за розрахунковою вартіс-
тю, визначеною на день прийняття рішення про продовження строку діяль-
ності Фонду — 1788,58 (одна тисяча сімсот вісімдесят вісім гривень 58 ко-
пійок) гривень за 1 (один) ІС. Розрахункова вартість розрахована як 
результат ділення загальної вартості чистих активів на дату прийняття рі-
шення про продовження строку діяльності Фонду, на кількість ІС, що пере-
бували в обігу на таку дату. Кількість ІС, які викуповуватимуться в учасника, 
не може перевищувати кількості ІС, власником яких був учасник на дату 
прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду.

4. Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників: 
Дата початку приймання заявок — 02.03.2017 року, дата закінчення при-

ймання заявок — 02.06.2017 року. У разі, якщо до закінчення строку при-
йому заявок від учасників всі учасники Фонду подадуть вищезазначені за-
явки, строк прийняття заявок може бути скорочено достроково за рішенням 
загальних зборів учасників Товариства. 

5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки:
У випадку недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, 

які пред’явили належні їм ІС Фонду до викупу, Товариство забезпечує про-
даж активів Фонду протягом 3 (трьох) місяців з дати закінчення приймання 
заявок на викуп. Розрахунки за викуплені ІС Фонду здійснюються в термін 
не пізніше 1 (одного) місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду.

6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, 
якщо учасник подав заявку з метою викупу ІС, але не звернувся за 
розрахунками в установлені строки:

У разі, якщо особа, яка відповідно до поданої заявки про викуп переда-
ла належні їй ІС, не звернулася за отриманням коштів у встановлений тер-
мін, або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою 
особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних банків-
ських реквізитів тощо), Товариство зобов’язане протягом 10 (десяти) робо-
чих днів після закінчення строку, протягом якого мають бути здійснені роз-
рахунки з учасниками, здійснити депонування таких коштів в порядку, 
встановленому нормативно-правовим актом НКЦПФР. Про депонування 
коштів та місце їх отримання учасники, що не отримали належні їх кошти, 
повідомляються письмово рекомендованим листом (або особисто під роз-
пис) протягом 3 (трьох) робочих днів від дати депонування. 

За додатковою інформацією прохання звертатись до юрисконсульта То-
вариства Комірного Олега Олександровича в робочий час з понеділка по 
п’ятницю з 9:00 до 18:00 за електронною адресою: o.komirny@unives.com.
ua та за телефоном: (044) 206-84-30.

Директор ТОВ «КУА «ЮНІВЕС»  Кунченко О.Є.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІВЕС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІжжЯ КРАН ХОЛДИНГ», код 33528158

повідомляє, що чергові загальні збори Приватного акціонерного товари-
ства «Запоріжжя кран холдинг» (місцезнаходження: 69015, м. Запоріжжя, 
вул. Кияшка, 16-А) відбудуться 20 квітня 2017 року о 14.00 за адресою: 
69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А, к. № 218 АПК ПАТ «Запоріж-
кран». Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибу-
ли на збори, буде проводитись 20 квітня 2017 року з 13-00 до 13-45. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах — 13 квітня 2017 року.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 

2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення 
основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік.

3. Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік. Затвердження роз-

міру річних дивідендів за 2016 рік.
6. Про припинення повноважень та обрання Генерального директора 

товариства.
7. Про припинення повноважень та обрання Ревізора товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті товариства: 
http://www.kranholding.zp.ua/.

Акціонери на підставі попередньо поданої письмової заяви мають можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 

порядку денного, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства,  
к. № 218 АПК ПАТ «Запоріжкран», а в день проведення загальних зборів — у 
місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлен-
ня акціонерів з документами — Генеральний директор Тарасов С. О.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 6006,6 6008,2
Основні засоби 0,0 0,0
Довгострокові фінансові інвестиції 5826,3 5826,3
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 2,6 4,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 177,0 177,2
Нерозподілений прибуток 844,8 844,5
Власний капітал 5832,6 5832,3
Статутний капітал 4987,8 4987,8
Довгострокові зобов’язання 167,9 167,9
Поточні зобов’язання 6,1 8,0
Чистий прибуток (збиток) 0,4 2,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1467000 1467000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Генеральний директор
ПРАТ «Запоріжжя Кран Холдинг»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХАРКIВ-
АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 03120457
3. Місцезнаходження 62416, Харкiвська область, 

Харкiвський район, смт. Пiсочин, 
вулиця Надiї, будинок 15

4. Міжміський код, телефон та факс (057) 376-21-10 (057) 376-20-08
5. Електронна поштова адреса office@avto.kharko.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://kharkiv-avto.ukravto.ua

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi Протоколу № 01/03/2017-1 засiдання Наглядової Ради ПРИ-

ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВ-АВТО» вiд 01 березня 
2017 року припинено повноваження (звiльнено) Генерального директора 
Сiмiрнi Сергiя Васильовича з 01 березня 2017 року, на пiдставi поданої ним 
заяви, за угодою сторiн, п. 1 ст. 36 КЗпП України.

Пiдстава такого рiшення — заява Сiмiрнi С.В. про звiльнення за угодою 
сторiн з 01.03.2017.

Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє Сiмiрня Сергiй Васильо-

вич в статутному капiталi емiтента — 0 вiдсоткiв.
Обгрунтування змiн у складi посадових осiб — прийняте рiшення На-

глядовою Радою у зв’язку iз заявою Сiмiрнi С.В.
У посадової особи непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-

чини вiдсутня.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi — 1 рiк 8 мiсяцiв 14 днiв.
На пiдставi Протоколу № 01/03/2017-1 засiдання Наглядової Ради ПРИ-

ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВ-АВТО» вiд 01 березня 
2017 року обрано (призначено) Орла Ернеста Вячеславовича на посаду 
Генерального директора Товариства, на пiдставi поданої ним заяви, з 
02 березня 2017 року без зазначення строку призначення.

Пiдстава такого рiшення — заява Орла Е.В.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє Орел Ернест Вячеславо-

вич в статутному капiталi емiтента — 0 вiдсоткiв.
Обгрунтування змiн у складi посадових осiб — прийняте рiшення Наглядо-

вою Радою у зв’язку iз звiльненням попереднього генерального директора.
У посадової особи емiтента непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини вiдсутня.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду директора 

ТОВ «ХАРКIВСЬКИЙ АВТОЦЕНТР».
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 Ciмiрня Сергiй Васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.03.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД»
44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський,

вул. Князя Олега, 35
(код ЄДРПОУ 05383980)

Повідомляємо про те, що річні Загальні збори акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «Володимир-Волинський дослідно-
експериментальний завод» (далі також іменується як Товариство) відбу-
дуться 05 квітня 2017 року об 09 год. 00 хв. за адресою: Україна, Волин-
ська область, місто Володимир-Волинський, вулиця Князя Олега, 
будинок 35 (другий поверх адміністративного приміщення). 

Голова правління Щербатюк Ю.С. оголосив, що відповідно до пункту 2 
частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» правлін-
ням товариства було прийнято рішення (протокол №1 від 24 лютого 2017 
року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносять-
ся на розгляд зборів. 

Порядок денний :
1. Обрання голови, секретаря та членів лічильної комісії річних Загаль-

них зборів акціонерного Товариства. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, 

затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3. Звіт голови правління про підсумки виробничо — господарської ді-

яльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу, визначення основних напрямків діяльності 
товариства на 2017 рік.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансо-
во — господарської діяльності товариства за 2016 фінансовий рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків 
ревізійної комісії товариства. 

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 
2016 фінансового року. 

5. Затвердження порядку покриття збитків, понесених товариством за 
наслідками 2016 фінансового року. 

6. Звіт Наглядової ради про діяльність у 2016р. та його затвердження.
7. Про затвердження значних правочинів укладених Товариством та 

затвердження рішень наглядової ради про їх схвалення.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про переобрання Правління, Наглядової ради та Ревійної комісії То-

вариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загаль-

них зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися реєстраційною ко-
місією Товариства 05 квітня 2017 року з 8 год. 00 хв. до 8 год. 45 хв. за 
місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: Украї-
на, Волинська область, місто Володимир-Волинський, вулиця Князя Оле-
га, будинок 35 (другий поверх адміністративного приміщення, кабінет го-
лови правління).

Для реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт або інший документ, що ідентифікує особу акціоне-
ра, представникам акціонерів — паспорт або інший документ, що іденти-
фікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згід-
но вимог чинного законодавства України.

До проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери (їх по-
вноважні представники за відповідною довіреністю) за письмовим запи-
том на ім’я Товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства за адресою: Україна, Волинська об-
ласть, місто Володимир-Волинський, вулиця Князя Олега, будинок 35 
(другий поверх адміністративного приміщення, кабінет голови правління), 
у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення річних 
Загальних зборів — також у місці їх проведення з 8 год. 00 хв. до 8 год. 
45 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів (їх представників) з документами — голова правління 
Щербатюк Юрій Сергійович. Тел. (03342) 2-46-93. 

Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право 
вносити пропозиції щодо питань порядку денного річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

За додатковою інформацією можна звертатися за телефоном: 
(03342) 2-46-93.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства

«Володимир-Волинський дослідно-експериментальний завод»
за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 280.6 296.1
Основні засоби 215.0 218.2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 37.0 49.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 28.6 28.9
Нерозподілений прибуток 23.2 40.6
Власний капітал 275.4 292.8
Статутний капітал 179,7 179,7
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 5.2 3,3
Чистий прибуток (збиток) (17,4) (7,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 718912 718912
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Голова правління  Щербатюк Ю.С.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних (чергових) загальних
зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТАКО" (надалі ПрАТ "ТАКО")

Місцезнаходження товариства: Україна, 49034,  м. Дніпро (Дніпропет-
ровськ), вул. Любарського, буд. 108-а

Шановні акціонери!
ПрАТ "ТАКО" повідомляє Вас, що 06 квітня 2017 року о 16:45 годині

за адресою: Україна, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Любарського,  буд.
108а, Актовий зал головного офісу ПрАТ "ТАКО", відбудуться Загальні збо-
ри ПрАТ "ТАКО". Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у за-
гальних зборах 06 квітня 2017 року буде здійснюватися з 15:30 год. до
16:30 год. за адресою: Україна, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Лю-
барського, буд. 108-а, Актовий зал головного офісу  ПрАТ "ТАКО". Ре-
єстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих
днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину
31.03.2017 року.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ТАКО" за 2016 рік та прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "ТАКО".
3. Звіт Генерального директора ПрАТ "ТАКО" за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ "ТАКО".
4. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ "ТАКО" в 2017 році;
5. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за

2016 рік та затвердження річного звіту ПрАТ "ТАКО" за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за 2016 рік.
7. Затвердження всіх значних правочинів, вчинені за період з

28.03.2016 р. до 06.04.2017 року, предметом яких було майно, роботи та
послуги, ринкова вартість яких складала від 10 і вище відсотків вартості ак-
тивів за даними річної фінансової звітності ПрАТ "ТАКО" за 2015 рік.

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом вик-
ладення його в новій редакції.

9. Прийняття внутрішніх положень ПрАТ "ТАКО".
10. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ "ТАКО" у

зв`язку із закінченням терміну їх дії.
11. Обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "ТАКО".
12. Затвердження умов цивільно- правових договорів,трудових догово-

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

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "ТАКО" протягом одного року з
дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, пере-
вищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів,  за даними фінан-
сової звітності за 2016 рік та надання Генеральному директору повнова-
жень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на будівельно-
монтажні роботи; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ма-
теріалів верхньої будови колії;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку рель-
сошпальної решітки; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку стрі-
лочних переводів та запасних частин до них;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання
позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "ТАКО" протягом одного року з
дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, стано-
вить 50 і вище відсотків вартості активів  за даними фінансової звітності за
2016 рік та надання Генеральному директору  повноважень вчиняти такі
правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на будівельно-
монтажні роботи; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ма-
теріалів верхньої будови колії;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку рель-
сошпальної решітки; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку стрі-
лочних переводів та запасних частин до них;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання
позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

Адреса веб-сторінки товариства, на якій розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних
загальних зборів: - http://chao-tako.prom.ua. Під час підготовки до загальних
зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі
дні до 06 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п`ятницю з 8.30 год. до
17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: Україна,
м. Дніпро, (Дніпропетровськ), вул. Любарського, буд. 108-а, 1-й поверх го-
ловного офісу, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок оз-
найомлення акціонерів з документами посадова особа - головний бухгал-
тер Усаткіна Ірина Григорівна. 06 квітня 2017 року ознайомлення з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних збо-
рах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інте-
реси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинно-
го законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у
загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі від-
сутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують
особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціоне-
ра - також документів, що підтверджують повноваження представника на
участь та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Від-
повідно до п. 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону Ук-
раїни "Про депозитарну систему України" при визначенні кворуму та при
голосуванні в органах емітента враховуються цінні папери лише тих влас-
ників, які уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір
про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здій-
снили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних
паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Телефон для довідок
(056) 790-98-72,  Панасенко Еліна Олександрівна

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАКО" (тис.грн.) 

Голова Наглядової рада ПрАТ "ТАКО" Тараненко І.В.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього  активів 36528,9 32255,4
Основні засоби 6033,6 5611
Довгострокові фінансові інвестиції 351,3 351,3
Інші фінансові інвестиції - -
Запаси 320,5 225,2
Сумарна дебіторська заборгованість 2885,4 1163,5
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 26938,1 24904,4
Нерозподілений прибуток 28600 26426,1
Власний капітал 28880,5 26706,6
Статутний капітал 255 255
Довгострокові зобов№язання 75,6 -
Поточні зобов№язання 7572,8 5548,8
Чистий прибуток (збиток) 2271,9 6301
Середньорічна кількість акцій (шт.) 500 500
Кількість  власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 45 41

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників 

Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН»
протокол № 118 від «16» cічня 2017р.

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ 
ВІДКРИТОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АРГЕНТУМ» 
(ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ)

(є невід’ємною частиною проспекту емісії)
1. Розділ 8 «Відомості про аудитора (аудиторську фірму)» викласти в 

наступній редакції:
«8. Відомості про аудитора (аудиторську фірму):

8.1. Повне найменування — Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ».

8.2. Код за ЄДРПОУ — 32852960.
8.3. Місцезнаходження — 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 

літера «А».
8.4. Строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудито-

рів, виданого Аудиторською палатою України — з 26.02.2004р. до 19.12.2018р.
8.5. Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів — з 24.02.2014р. — до 19.12.2018р.».

Директор ТОВ «КУА ОЗОН»  _______ Ісупов Д.Ю.
Головний бухгалтер ТОВ «КУА ОЗОН»               _______ Берлізева Н.М.
Уповноважена особа Зберігача АТ «УкрСиббанк» _______ Бутенко Н.С.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(код ЄДРПОУ 13457132, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська
обл., 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" відбудуться
"06" квітня 2017 року за адресою: Україна, Дніпропетровська обл.,
53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14, в підвальному приміщенні ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕР-
МАГ".

Початок зборів о 14 годині 00 хвилин. 
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з

13-00 до 13-45 год. "06" квітня 2017 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "31" березня 2017  р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів, затвердження порядку про-

ведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності Товариства  за 2016 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та

їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками

роботи в 2016 р.
8. Припинення повноважень та обрання членів Правління Товариства.
9. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Това-

риства.
10. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Това-

риства.
11. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІ-

КОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" шляхом його реорганізації (перетворення) в
Товариство з додатковою відповідальністю "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ".

12. Про порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" шляхом пе-
ретворення в Товариство з додатковою відповідальністю "НІКОПОЛЬСЬ-
КИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ".

13. Про затвердження плану перетворення Товариства.
14. Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (надалі - Комісія),
обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на
товариство з додатковою відповідальністю. Надання Комісії з припинення
доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо
реорганізації Товариства.

15. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" в зв'язку
з його припиненням шляхом перетворення.

16. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної
комісії.

17. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" у акціоне-
рів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства

шляхом його перетворення.
18. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІ-
ВЕРМАГ", на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відпо-
відальністю "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ".

19. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ".

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акці-
онери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за
місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Дніпропетровська
обл., 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14, кабінет №2 відділу торгівлі у ро-
бочі дні з 10-00 годин до 16-00 години (обідня перерва з 12.00 до 13.00 го-
дини) (а в день проведення Зборів без подання письмового запиту - також
у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазна-
чаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та
по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій
(для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). 

Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами -  член
правління Товариства Степанова Ніна Петрівна. Телефон для довідок
(05662)2-25-51.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
13457132.smida.gov.ua.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" повинні мати при со-
бі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може
ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів - належним чином
оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах та документ, що посвідчує особу представника.

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

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

Найменування показника
період

Звітний
2016 рік

Попередній
2015 рік

Усього активів 6067 6171
Основні засоби 4711 4836
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 703 550
Сумарна дебіторська заборгованість 472 562
Грошові кошти та їх еквіваленти 116 97
Нерозподілений прибуток 3550 3556
Власний капітал 4630 4636
Статутний капітал 237 237
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1437 1535
Чистий прибуток (збиток) -6 -4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23723 23723
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 78

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕР-
ЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 19361982
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 93
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 744-30-24 (056) 744-30-

24
5. Електронна поштова адреса: L.pustovaya@banknew.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://192.168.100.7/about/catego-
ry/Документы+банка/

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

Член Наглядової Ради АКБ "НОВИЙ" в особі представника акціонера
Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАНТАЖНИЙ ТЕРМІНАЛ

"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"  (частка у статутному капіталі Банку - 0,1666% або
2 500 000 шт. акцій) Леонова Володимира Аркадійовича (паспорт АО
000055, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області 15.06.2012р.)  з 01 березня 2017 року достроково припинив свої
повноваження за власним бажанням (Заява від 15.02.2017 року) згідно ст.
57 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 ро-
ку. 

На посаді Член Наглядової Ради перебув з 26 квітня 2016 року. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особисто час-
ткою в Статутному капіталі АКБ "НОВИЙ" не володіє. На посаду Члена
Наглядової Ради нікого не обрано.

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
Голова Правління 

Т. В. Булавінова
01.03.2017 р.

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію
колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво  та
продаж колійних машин; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ком-
плектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання
позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Адреса веб-сторінки товариства, на якій розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних
загальних зборів: - www.t-mash.dp.ua.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні до 05 квітня 2017 року (включ-
но) з понеділка по п`ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 11.30
год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, (Дніпропетровськ), вул.
Молодогвардійська, буд. 17, 2-й поверх заводоуправління, кабінет головно-
го бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами посадова особа - головний бухгалтер Гаркуша Світлана Григорів-
на. 05 квітня 2017 року ознайомлення з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці про-
ведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у
місці проведення загальних зборів товариства. Для участі у зборах акці-
онерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - пас-
порт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загаль-
них зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєс-
трації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може
бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера
(його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його
представника), а в разі участі представника акціонера - також документів,
що підтверджують повноваження представника на участь та голосування
на загальних зборах акціонерного товариства. Відповідно до п. 10 Розділу
VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну
систему України" при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емі-

тента враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною
емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в
цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав
на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депози-
тарній установі. Телефон для довідок (056) 790-98-72,  Панасенко Еліна
Олександрівна

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ" (тис.грн.)

Голова Наглядової рада ПрАТ «Трансмаш»  Сатуновский В.М.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього  активів 61740 52405
Основні засоби 13124 12620
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Інші фінансові інвестиції - -
Запаси 8922 34116
Сумарна дебіторська заборгованість 37455 4435
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 2236 1232
Нерозподілений прибуток -46109 -104387
Власний капітал -45415 -103693
Статутний капітал 669 669
Довгострокові зобов’язання 85270 40441
Поточні зобов’язання 21885 115655
Чистий прибуток (збиток) 58278 -52363
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13370000 13370000
Кількість  власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 99 107

Шановний акціонере!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗА-
ВОД"

(код ЄДРПОУ 14314682, місцезнаходження товариства:58020, Черні-
вецька обл., м. Чернівці, вул. Хотинська, буд.41) повідомляє, що 20 квітня
2017р. об 11.00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, буд. 41,
адміністративна будівля, 2 поверх,  кабінет головного інженера (каб.
№ 4) відбудуться  річні  загальні  збори акціонерів товариства. Реєстрація
учасників зборів проходитиме з 9.30 год. до 10.45 год. у день та за місцем
проведення зборів. Акціонерам Товариства для реєстрації необхідно мати
паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згід-
но з вимогами чинного законодавства України. Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь  у загальних зборах - станом на 24 год.
13.04.2017 р. З документами, пов'язаними з  загальними зборами акціоне-
рів,  можна ознайомитись в робочі дні  за місцем знаходження товариства
з 10.00 до 13.00, а в день зборів - за їх місцем проведення. Посадовою осо-
бою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень по порядку денному, є головний інже-
нер товариства Дзюбак Петро Петрович каб. № 4, адмінбудівля товарис-
тва(тел. (0372) 54-32-98)  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного зборів:http://chvat.chv.ua/Radiozavod.html

Проект порядку денного зборів:1.Обрання лічильної комісії загаль-
них зборів акціонерів Товариства.2. Затвердження порядку та способу зас-
відчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
.3.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів  акціонерів Това-
риства.4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів
акціонерів Товариства.5.Звіт директора про результати фінансово-госпо-
дарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за нас-
лідками  розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.7. Звіт Ревізій-
ної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії  Товариства  про ро-
боту у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.8. Зат-
вердження річного звіту Товариства за 2016 рік.9.Про визначення порядку
покриття збитків за підсумками роботи у 2016 р.10.Визначення основних
напрямків діяльності та погодження фінансового плану   товариства на
2017р.11. Зміна типу акціонерного Товариства з Публічного акціонерного
товариства на Приватне  акціонерне товариство, змінаназви товариства.

12. Затвердження нової редакції Статуту у зв'язку із зміною типу акціонер-
ного товариства та  приведення діяльності Товариства у відповідність з ви-
могами законодавства України.13.Визначення уповноваженої особи на під-
писання нової редакції Статуту та вчинення всіх дій щодо державної реєс-
трації нової редакції Статуту.14. Затвердження внутрішніх положень Това-
риства.15.Про відкликання керівних та контролюючих органів:членів Наг-
лядової ради, членів  Ревізійної комісії.16. Про обрання керівних та контро-
люючих органів:членів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії.17. Про
затвердження умовцивільно - правових договорів, що укладатимуться з го-
ловою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів)
з  членами Наглядової ради.18. Прийняття рішень про попереднє схвален-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом
2017року .19. Прийняття змін та доповнень до Статуту ПАТ "ЧРТЗ" у зв'яз-
ку з приведенням у відповідність з вимогами  законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства,
тис.грн

Наглядова рада ПАТ "ЧРТЗ"

Найменування 2016 р. 2015 р.
Усього активів 28256 28954
Основні засоби 25699 27522
Довгострокові фінансові інвестицій 0 0
Запаси 11 33
Сумарна дебіторська заборгованість 436 166
Грошові кошти та їх еквіваленти 2064 1187
Нерозподілений прибуток (нерозділений збиток) -38405 -37620
Власний капітал 28054 28839
Статутний капітал 66459 66459
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов ‘язання 202 115
Чистий прибуток (збиток) -785 -1069
Середньорічна кількість акцій (шт.) 132917820 132917820
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) 26 26
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(код ЄДРПОУ 13457132, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська
обл., 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" відбудуться
"06" квітня 2017 року за адресою: Україна, Дніпропетровська обл.,
53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14, в підвальному приміщенні ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕР-
МАГ".

Початок зборів о 14 годині 00 хвилин. 
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з

13-00 до 13-45 год. "06" квітня 2017 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "31" березня 2017  р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів, затвердження порядку про-

ведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності Товариства  за 2016 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та

їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками

роботи в 2016 р.
8. Припинення повноважень та обрання членів Правління Товариства.
9. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Това-

риства.
10. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Това-

риства.
11. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІ-

КОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" шляхом його реорганізації (перетворення) в
Товариство з додатковою відповідальністю "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ".

12. Про порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" шляхом пе-
ретворення в Товариство з додатковою відповідальністю "НІКОПОЛЬСЬ-
КИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ".

13. Про затвердження плану перетворення Товариства.
14. Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (надалі - Комісія),
обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на
товариство з додатковою відповідальністю. Надання Комісії з припинення
доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо
реорганізації Товариства.

15. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" в зв'язку
з його припиненням шляхом перетворення.

16. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної
комісії.

17. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" у акціоне-
рів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства

шляхом його перетворення.
18. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІ-
ВЕРМАГ", на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відпо-
відальністю "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ".

19. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ".

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акці-
онери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за
місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Дніпропетровська
обл., 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14, кабінет №2 відділу торгівлі у ро-
бочі дні з 10-00 годин до 16-00 години (обідня перерва з 12.00 до 13.00 го-
дини) (а в день проведення Зборів без подання письмового запиту - також
у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазна-
чаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та
по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій
(для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). 

Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами -  член
правління Товариства Степанова Ніна Петрівна. Телефон для довідок
(05662)2-25-51.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
13457132.smida.gov.ua.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" повинні мати при со-
бі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може
ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів - належним чином
оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах та документ, що посвідчує особу представника.

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

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

Найменування показника
період

Звітний
2016 рік

Попередній
2015 рік

Усього активів 6067 6171
Основні засоби 4711 4836
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 703 550
Сумарна дебіторська заборгованість 472 562
Грошові кошти та їх еквіваленти 116 97
Нерозподілений прибуток 3550 3556
Власний капітал 4630 4636
Статутний капітал 237 237
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1437 1535
Чистий прибуток (збиток) -6 -4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23723 23723
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 78

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕР-
ЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 19361982
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 93
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 744-30-24 (056) 744-30-

24
5. Електронна поштова адреса: L.pustovaya@banknew.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://192.168.100.7/about/catego-
ry/Документы+банка/

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

Член Наглядової Ради АКБ "НОВИЙ" в особі представника акціонера
Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАНТАЖНИЙ ТЕРМІНАЛ

"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"  (частка у статутному капіталі Банку - 0,1666% або
2 500 000 шт. акцій) Леонова Володимира Аркадійовича (паспорт АО
000055, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області 15.06.2012р.)  з 01 березня 2017 року достроково припинив свої
повноваження за власним бажанням (Заява від 15.02.2017 року) згідно ст.
57 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 ро-
ку. 

На посаді Член Наглядової Ради перебув з 26 квітня 2016 року. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особисто час-
ткою в Статутному капіталі АКБ "НОВИЙ" не володіє. На посаду Члена
Наглядової Ради нікого не обрано.

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
Голова Правління 

Т. В. Булавінова
01.03.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХІММЕТ"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Старокозацька (Комсомольська), буд.40 Б, блок 1 у відповідності до ч. 1  ст.
35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що "05" квіт-
ня 2017 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенсь-
ка (Леніна), буд. 30, кімната 304 відбудуться чергові загальні збори акці-
онерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:30 год. до
11:45 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
чергових загальних зборах акціонерів Товариства - 30.03.2017 року.  

Перелік питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 2 питання: Обрання

Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 3
питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності
на 2017 рік. 4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 5 пи-
тання: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. 6 питання: Затвердження вис-
новку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-госпо-
дарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік. 7 питання: Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.  8 питання: Розпо-
діл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. 9 питання: Припи-
нення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10 питання: Об-
рання членів Наглядової ради Товариства. 11 питання: Затвердження умов
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
ради Товариства, обрання особи, який уповноважується на підписання ци-
вільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 12 пи-
тання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. 13 питання: Обран-
ня членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. 14 питання: Затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Реві-
зійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, який уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії
(Ревізором) Товариства. 15 питання: Попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення харак-
теру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. 16 питання: Внесен-
ня змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства
у новій редакції. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ
"ХІММЕТ" за 2016 рік (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://chimmet.academy.in.ua.

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішення з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адре-
сою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), буд. 40 Б,
блок 1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведен-
ня, за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, кім-
ната 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами - Пашковська О.М.

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 99197 98646
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - 800
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 44199 51291
Грошові кошти та їх еквіваленти - 182
Нерозподілений прибуток 1 1
Власний капітал 98572 98571
Статутний капітал 98564 98564
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 625 75
Чистий прибуток (збиток) 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 98564000 98564000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІ-
КАЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпро, вул. Шевченка,2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 47-13-47, (0562) 47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.ua
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 
Рiшенням засідання Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Про-

токол №01/03-2017 вiд 01.03.2017) припинено 01.03.2017р. повноважен-
ня члена Правлiння Товариства Бузовської Тетяни Василівни - директора
технічного, у звязку  із звiльненням за угодою сторін. Акцiями Товариства
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова
особа перебувала на посадi члена правління - директора технічного з
01.07.2016 р. На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.

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

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

2. В.о Голови Правління Чорноморченко О.Є. 01.03.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГА-
ЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00190911
3. Місцезнаходження: 53400, мiсто Марганець, вулиця Радянська, бу-

динок 62
4. Міжміський код, телефон та факс: 05665 60007
5. Електронна поштова адреса: action1@mgok.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.mgok.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

На пiдставi поданої заяви, за власним бажанням, з 01.03.2017 року
припинено повноваження члена Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦI-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬ-
НИЙ КОМБIНАТ" Плетенця Олексiя Сергiйовича. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надав. Часткою у статутному капiталi емiтента не воло-
дiє. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. На посаду члена Наглядової ради
тимчасово нiкого не призначено.

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

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

Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович 02.03.2017 р.

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію
колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво  та
продаж колійних машин; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ком-
плектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання
позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Адреса веб-сторінки товариства, на якій розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних
загальних зборів: - www.t-mash.dp.ua.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні до 05 квітня 2017 року (включ-
но) з понеділка по п`ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 11.30
год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, (Дніпропетровськ), вул.
Молодогвардійська, буд. 17, 2-й поверх заводоуправління, кабінет головно-
го бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами посадова особа - головний бухгалтер Гаркуша Світлана Григорів-
на. 05 квітня 2017 року ознайомлення з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці про-
ведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у
місці проведення загальних зборів товариства. Для участі у зборах акці-
онерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - пас-
порт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загаль-
них зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєс-
трації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може
бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера
(його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його
представника), а в разі участі представника акціонера - також документів,
що підтверджують повноваження представника на участь та голосування
на загальних зборах акціонерного товариства. Відповідно до п. 10 Розділу
VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну
систему України" при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емі-

тента враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною
емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в
цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав
на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депози-
тарній установі. Телефон для довідок (056) 790-98-72,  Панасенко Еліна
Олександрівна

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ" (тис.грн.)

Голова Наглядової рада ПрАТ «Трансмаш»  Сатуновский В.М.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього  активів 61740 52405
Основні засоби 13124 12620
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Інші фінансові інвестиції - -
Запаси 8922 34116
Сумарна дебіторська заборгованість 37455 4435
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 2236 1232
Нерозподілений прибуток -46109 -104387
Власний капітал -45415 -103693
Статутний капітал 669 669
Довгострокові зобов’язання 85270 40441
Поточні зобов’язання 21885 115655
Чистий прибуток (збиток) 58278 -52363
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13370000 13370000
Кількість  власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 99 107

Шановний акціонере!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗА-
ВОД"

(код ЄДРПОУ 14314682, місцезнаходження товариства:58020, Черні-
вецька обл., м. Чернівці, вул. Хотинська, буд.41) повідомляє, що 20 квітня
2017р. об 11.00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, буд. 41,
адміністративна будівля, 2 поверх,  кабінет головного інженера (каб.
№ 4) відбудуться  річні  загальні  збори акціонерів товариства. Реєстрація
учасників зборів проходитиме з 9.30 год. до 10.45 год. у день та за місцем
проведення зборів. Акціонерам Товариства для реєстрації необхідно мати
паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згід-
но з вимогами чинного законодавства України. Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь  у загальних зборах - станом на 24 год.
13.04.2017 р. З документами, пов'язаними з  загальними зборами акціоне-
рів,  можна ознайомитись в робочі дні  за місцем знаходження товариства
з 10.00 до 13.00, а в день зборів - за їх місцем проведення. Посадовою осо-
бою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень по порядку денному, є головний інже-
нер товариства Дзюбак Петро Петрович каб. № 4, адмінбудівля товарис-
тва(тел. (0372) 54-32-98)  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного зборів:http://chvat.chv.ua/Radiozavod.html

Проект порядку денного зборів:1.Обрання лічильної комісії загаль-
них зборів акціонерів Товариства.2. Затвердження порядку та способу зас-
відчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
.3.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів  акціонерів Това-
риства.4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів
акціонерів Товариства.5.Звіт директора про результати фінансово-госпо-
дарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за нас-
лідками  розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.7. Звіт Ревізій-
ної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії  Товариства  про ро-
боту у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.8. Зат-
вердження річного звіту Товариства за 2016 рік.9.Про визначення порядку
покриття збитків за підсумками роботи у 2016 р.10.Визначення основних
напрямків діяльності та погодження фінансового плану   товариства на
2017р.11. Зміна типу акціонерного Товариства з Публічного акціонерного
товариства на Приватне  акціонерне товариство, змінаназви товариства.

12. Затвердження нової редакції Статуту у зв'язку із зміною типу акціонер-
ного товариства та  приведення діяльності Товариства у відповідність з ви-
могами законодавства України.13.Визначення уповноваженої особи на під-
писання нової редакції Статуту та вчинення всіх дій щодо державної реєс-
трації нової редакції Статуту.14. Затвердження внутрішніх положень Това-
риства.15.Про відкликання керівних та контролюючих органів:членів Наг-
лядової ради, членів  Ревізійної комісії.16. Про обрання керівних та контро-
люючих органів:членів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії.17. Про
затвердження умовцивільно - правових договорів, що укладатимуться з го-
ловою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів)
з  членами Наглядової ради.18. Прийняття рішень про попереднє схвален-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом
2017року .19. Прийняття змін та доповнень до Статуту ПАТ "ЧРТЗ" у зв'яз-
ку з приведенням у відповідність з вимогами  законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства,
тис.грн

Наглядова рада ПАТ "ЧРТЗ"

Найменування 2016 р. 2015 р.
Усього активів 28256 28954
Основні засоби 25699 27522
Довгострокові фінансові інвестицій 0 0
Запаси 11 33
Сумарна дебіторська заборгованість 436 166
Грошові кошти та їх еквіваленти 2064 1187
Нерозподілений прибуток (нерозділений збиток) -38405 -37620
Власний капітал 28054 28839
Статутний капітал 66459 66459
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов ‘язання 202 115
Чистий прибуток (збиток) -785 -1069
Середньорічна кількість акцій (шт.) 132917820 132917820
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) 26 26
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31793056
3. Місцезнаходження: 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562310384 0562312480
5. Електронна поштова адреса: prat_cec@cek.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://cek.dp.ua/images/docu-
ment/LAW/vid28022017-.pdf

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2017 (протокол вiд
28.02.2017) були припиненi повноваження члена Правлiння Товариства,
комерцiйного директора Прочана Михайла Анатолiйовича 28.02.2017 згiд-
но п.2 ст. 36 КЗпП України у зв'язку iз закiнченням строку трудового дого-
вору. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; Про-
чан М.А. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх шести рокiв та
десяти мiсяцiв, з 23.04.2010; Прочан М.А. не володiє часткою в статутному
капiталi Товариства. Посадова особа Товариства непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi
посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.11.7. Статуту Това-
риства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Замiсть
посадової особи Товариства, повноваження якої припинено, нiкого не
призначено (не обрано).

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2017 (протокол вiд
28.02.2017) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора з
правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2017. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних; Запорожець Д.Б. на
зазначенiй посадi перебував протягом останнiх шести рокiв та десяти мiся-
цiв, з 23.04.2010; Запорожець Д.Б. не володiє часткою в статутному капiта-
лi Товариства. Посадова особа Товариства непогашених судимостей за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi поса-
дових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.11.7. Статуту Товариства
та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2017 (протокол вiд
28.02.2017) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора тех-
нiчного Iващука Федора Семеновича з 01.03.2017. Фiзична особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних; Iващук Ф.С. на зазначенiй посадi
перебував протягом останнiх шести рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;

Iващук Ф.С. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. По-
садова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та поса-
довi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Това-
риства вiдбулися на пiдставi п. 10.11.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Поло-
ження "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2017 (протокол вiд
28.02.2017) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора з
правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2017 строком на
один рiк. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Запорожець Д.Б. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх шести
рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010; Запорожець Д.Б. не володiє часткою
в статутному капiталi Товариства. Посадова особа Товариства непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персо-
нальному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п.
10.11.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ
"ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2017 (протокол вiд
28.02.2017) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора тех-
нiчного Iващука Федора Семеновича з 01.03.2017 строком на один рiк. Фi-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; Iващук Ф.С.
на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх шести рокiв та десяти
мiсяцiв, з 23.04.2010; Iващук Ф.С. не володiє часткою в статутному капiта-
лi Товариства. Посадова особа Товариства непогашених судимостей за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi поса-
дових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.11.7. Статуту Товариства
та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор-Голова Правлiння 

Корса Микола Вiкторович 01.03.2017 

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних (чергових) загальних зборів
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ТРАНСМАШ" (надалі ПрАТ "Трансмаш")

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000,  м. Дніпро (Дніпропет-
ровськ), вул. Молодогвардійська, буд. 17

Шановні акціонери!
ПрАТ "Трансмаш" повідомляє Вас, що 05 квітня 2017 року о 10:00 го-

дині за адресою: Україна, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Молодог-
вардійська, буд. 17, Актовий зал заводоуправління ПрАТ "Трансмаш",
відбудуться Загальні збори ПрАТ "Трансмаш". Реєстрація акціонерів та їх
представників для участі у загальних зборах 05 квітня 2017 року буде здій-
снюватися з 9:00 год. до 9:45 год. за адресою: Україна, м. Дніпро (Дніпро-
петровськ), вул. Молодогвардійська, буд. 17, Актовий зал заводоуправлін-
ня  ПрАТ "Трансмаш". Реєстрація акціонерів та їх представників для учас-
ті у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 го-
дину за 3 (три) робочих днів до дня проведення загальних зборів акціоне-
рів, тобто на 24:00 годину 30.03.2017 року.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш".
3. Звіт Правління ПрАТ "Трансмаш" за 2016 рік та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "Трансмаш".
4. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ "Трансмаш" в 2017

році;
5. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за

2016 рік та затвердження річного звіту ПрАТ "Трансмаш" за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за 2016 рік.
7. Затвердження всіх значних правочинів, вчинені за період з

31.03.2016 р. до 05.04.2017 року, предметом яких було майно, роботи та
послуги, ринкова вартість яких складала від 10 і вище відсотків вартості ак-
тивів за даними річної фінансової звітності ПрАТ "Трансмаш" за 2015 рік.

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом вик-
ладення його в новій редакції.

9. Прийняття внутрішніх положень ПрАТ "Трансмаш".
10. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" у

зв`язку із закінченням терміну їх дії.
11. Обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш".
12. Затвердження умов цивільно- правових договорів,трудових догово-

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

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Трансмаш" протягом одного
року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт
або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, пе-
ревищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів,  за даними фінан-
сової звітності за 2016 рік та надання Голові Правління - генеральному ди-
ректору повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колій-
них машин; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію
колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ком-
плектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання
позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Трансмаш" протягом одного
року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт
або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів,
становить 50 і вище відсотків вартості активів  за даними фінансової звіт-
ності за 2016 рік та надання Голові Правління - генеральному директору
повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колій-
них машин; 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ"
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31793056
3. Місцезнаходження: 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562310384 0562312480
5. Електронна поштова адреса: prat_cec@cek.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://cek.dp.ua/images/docu-
ment/LAW/vid28022017-.pdf

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2017 (протокол вiд
28.02.2017) були припиненi повноваження члена Правлiння Товариства,
комерцiйного директора Прочана Михайла Анатолiйовича 28.02.2017 згiд-
но п.2 ст. 36 КЗпП України у зв'язку iз закiнченням строку трудового дого-
вору. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; Про-
чан М.А. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх шести рокiв та
десяти мiсяцiв, з 23.04.2010; Прочан М.А. не володiє часткою в статутному
капiталi Товариства. Посадова особа Товариства непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi
посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.11.7. Статуту Това-
риства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Замiсть
посадової особи Товариства, повноваження якої припинено, нiкого не
призначено (не обрано).

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2017 (протокол вiд
28.02.2017) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора з
правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2017. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних; Запорожець Д.Б. на
зазначенiй посадi перебував протягом останнiх шести рокiв та десяти мiся-
цiв, з 23.04.2010; Запорожець Д.Б. не володiє часткою в статутному капiта-
лi Товариства. Посадова особа Товариства непогашених судимостей за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi поса-
дових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.11.7. Статуту Товариства
та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2017 (протокол вiд
28.02.2017) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора тех-
нiчного Iващука Федора Семеновича з 01.03.2017. Фiзична особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних; Iващук Ф.С. на зазначенiй посадi
перебував протягом останнiх шести рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;

Iващук Ф.С. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. По-
садова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та поса-
довi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Това-
риства вiдбулися на пiдставi п. 10.11.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Поло-
ження "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2017 (протокол вiд
28.02.2017) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора з
правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2017 строком на
один рiк. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Запорожець Д.Б. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх шести
рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010; Запорожець Д.Б. не володiє часткою
в статутному капiталi Товариства. Посадова особа Товариства непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персо-
нальному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п.
10.11.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ
"ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2017 (протокол вiд
28.02.2017) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора тех-
нiчного Iващука Федора Семеновича з 01.03.2017 строком на один рiк. Фi-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; Iващук Ф.С.
на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх шести рокiв та десяти
мiсяцiв, з 23.04.2010; Iващук Ф.С. не володiє часткою в статутному капiта-
лi Товариства. Посадова особа Товариства непогашених судимостей за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi поса-
дових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.11.7. Статуту Товариства
та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор-Голова Правлiння 

Корса Микола Вiкторович 01.03.2017 

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних (чергових) загальних зборів
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ТРАНСМАШ" (надалі ПрАТ "Трансмаш")

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000,  м. Дніпро (Дніпропет-
ровськ), вул. Молодогвардійська, буд. 17

Шановні акціонери!
ПрАТ "Трансмаш" повідомляє Вас, що 05 квітня 2017 року о 10:00 го-

дині за адресою: Україна, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Молодог-
вардійська, буд. 17, Актовий зал заводоуправління ПрАТ "Трансмаш",
відбудуться Загальні збори ПрАТ "Трансмаш". Реєстрація акціонерів та їх
представників для участі у загальних зборах 05 квітня 2017 року буде здій-
снюватися з 9:00 год. до 9:45 год. за адресою: Україна, м. Дніпро (Дніпро-
петровськ), вул. Молодогвардійська, буд. 17, Актовий зал заводоуправлін-
ня  ПрАТ "Трансмаш". Реєстрація акціонерів та їх представників для учас-
ті у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 го-
дину за 3 (три) робочих днів до дня проведення загальних зборів акціоне-
рів, тобто на 24:00 годину 30.03.2017 року.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш".
3. Звіт Правління ПрАТ "Трансмаш" за 2016 рік та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "Трансмаш".
4. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ "Трансмаш" в 2017

році;
5. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за

2016 рік та затвердження річного звіту ПрАТ "Трансмаш" за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за 2016 рік.
7. Затвердження всіх значних правочинів, вчинені за період з

31.03.2016 р. до 05.04.2017 року, предметом яких було майно, роботи та
послуги, ринкова вартість яких складала від 10 і вище відсотків вартості ак-
тивів за даними річної фінансової звітності ПрАТ "Трансмаш" за 2015 рік.

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом вик-
ладення його в новій редакції.

9. Прийняття внутрішніх положень ПрАТ "Трансмаш".
10. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" у

зв`язку із закінченням терміну їх дії.
11. Обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш".
12. Затвердження умов цивільно- правових договорів,трудових догово-

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

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Трансмаш" протягом одного
року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт
або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, пе-
ревищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів,  за даними фінан-
сової звітності за 2016 рік та надання Голові Правління - генеральному ди-
ректору повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колій-
них машин; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію
колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ком-
плектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання
позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Трансмаш" протягом одного
року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт
або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів,
становить 50 і вище відсотків вартості активів  за даними фінансової звіт-
ності за 2016 рік та надання Голові Правління - генеральному директору
повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колій-
них машин; 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ"

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію
колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво  та
продаж колійних машин; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ком-
плектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання
позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Адреса веб-сторінки товариства, на якій розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних
загальних зборів: - www.t-mash.dp.ua.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні до 05 квітня 2017 року (включ-
но) з понеділка по п`ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 11.30
год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, (Дніпропетровськ), вул.
Молодогвардійська, буд. 17, 2-й поверх заводоуправління, кабінет головно-
го бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами посадова особа - головний бухгалтер Гаркуша Світлана Григорів-
на. 05 квітня 2017 року ознайомлення з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці про-
ведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у
місці проведення загальних зборів товариства. Для участі у зборах акці-
онерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - пас-
порт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загаль-
них зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєс-
трації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може
бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера
(його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його
представника), а в разі участі представника акціонера - також документів,
що підтверджують повноваження представника на участь та голосування
на загальних зборах акціонерного товариства. Відповідно до п. 10 Розділу
VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну
систему України" при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емі-

тента враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною
емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в
цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав
на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депози-
тарній установі. Телефон для довідок (056) 790-98-72,  Панасенко Еліна
Олександрівна

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ" (тис.грн.)

Голова Наглядової рада ПрАТ «Трансмаш»  Сатуновский В.М.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього  активів 61740 52405
Основні засоби 13124 12620
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Інші фінансові інвестиції - -
Запаси 8922 34116
Сумарна дебіторська заборгованість 37455 4435
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 2236 1232
Нерозподілений прибуток -46109 -104387
Власний капітал -45415 -103693
Статутний капітал 669 669
Довгострокові зобов’язання 85270 40441
Поточні зобов’язання 21885 115655
Чистий прибуток (збиток) 58278 -52363
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13370000 13370000
Кількість  власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 99 107

Шановний акціонере!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗА-
ВОД"

(код ЄДРПОУ 14314682, місцезнаходження товариства:58020, Черні-
вецька обл., м. Чернівці, вул. Хотинська, буд.41) повідомляє, що 20 квітня
2017р. об 11.00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, буд. 41,
адміністративна будівля, 2 поверх,  кабінет головного інженера (каб.
№ 4) відбудуться  річні  загальні  збори акціонерів товариства. Реєстрація
учасників зборів проходитиме з 9.30 год. до 10.45 год. у день та за місцем
проведення зборів. Акціонерам Товариства для реєстрації необхідно мати
паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згід-
но з вимогами чинного законодавства України. Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь  у загальних зборах - станом на 24 год.
13.04.2017 р. З документами, пов'язаними з  загальними зборами акціоне-
рів,  можна ознайомитись в робочі дні  за місцем знаходження товариства
з 10.00 до 13.00, а в день зборів - за їх місцем проведення. Посадовою осо-
бою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень по порядку денному, є головний інже-
нер товариства Дзюбак Петро Петрович каб. № 4, адмінбудівля товарис-
тва(тел. (0372) 54-32-98)  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного зборів:http://chvat.chv.ua/Radiozavod.html

Проект порядку денного зборів:1.Обрання лічильної комісії загаль-
них зборів акціонерів Товариства.2. Затвердження порядку та способу зас-
відчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
.3.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів  акціонерів Това-
риства.4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів
акціонерів Товариства.5.Звіт директора про результати фінансово-госпо-
дарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за нас-
лідками  розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.7. Звіт Ревізій-
ної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії  Товариства  про ро-
боту у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.8. Зат-
вердження річного звіту Товариства за 2016 рік.9.Про визначення порядку
покриття збитків за підсумками роботи у 2016 р.10.Визначення основних
напрямків діяльності та погодження фінансового плану   товариства на
2017р.11. Зміна типу акціонерного Товариства з Публічного акціонерного
товариства на Приватне  акціонерне товариство, змінаназви товариства.

12. Затвердження нової редакції Статуту у зв'язку із зміною типу акціонер-
ного товариства та  приведення діяльності Товариства у відповідність з ви-
могами законодавства України.13.Визначення уповноваженої особи на під-
писання нової редакції Статуту та вчинення всіх дій щодо державної реєс-
трації нової редакції Статуту.14. Затвердження внутрішніх положень Това-
риства.15.Про відкликання керівних та контролюючих органів:членів Наг-
лядової ради, членів  Ревізійної комісії.16. Про обрання керівних та контро-
люючих органів:членів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії.17. Про
затвердження умовцивільно - правових договорів, що укладатимуться з го-
ловою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів)
з  членами Наглядової ради.18. Прийняття рішень про попереднє схвален-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом
2017року .19. Прийняття змін та доповнень до Статуту ПАТ "ЧРТЗ" у зв'яз-
ку з приведенням у відповідність з вимогами  законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства,
тис.грн

Наглядова рада ПАТ "ЧРТЗ"

Найменування 2016 р. 2015 р.
Усього активів 28256 28954
Основні засоби 25699 27522
Довгострокові фінансові інвестицій 0 0
Запаси 11 33
Сумарна дебіторська заборгованість 436 166
Грошові кошти та їх еквіваленти 2064 1187
Нерозподілений прибуток (нерозділений збиток) -38405 -37620
Власний капітал 28054 28839
Статутний капітал 66459 66459
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов ‘язання 202 115
Чистий прибуток (збиток) -785 -1069
Середньорічна кількість акцій (шт.) 132917820 132917820
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) 26 26

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників 

Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН»
протокол № 118 від «16» cічня 2017р.

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ 
ІНТЕРВАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АУРУМ»
(ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ)

(є невід’ємною частиною проспекту емісії)
1. Розділ 8 «Відомості про аудитора (аудиторську фірму)» викласти в 

наступній редакції:
«8. Відомості про аудитора (аудиторську фірму):

8.1. Повне найменування — Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ».

8.2. Код за ЄДРПОУ — 32852960.
8.3. Місцезнаходження — 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 

літера «А».
8.4. Строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудито-

рів, виданого Аудиторською палатою України — з 26.02.2004р. до 19.12.2018р.
8.5. Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів — з 24.02.2014р. — до 19.12.2018р.».

Директор ТОВ «КУА ОЗОН»  ______ Ісупов Д.Ю.
Головний бухгалтер ТОВ «КУА ОЗОН»  ______ Берлізева Н.М.
Уповноважена особа Зберігача АТ «УкрСиббанк» ______ Бутенко Н.С.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АК-
ЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК" 

(код ЄДРПОУ 01555289, місцезнаходження: м.Харків, просп.Гагаріна,
буд.183, А)  повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів
акціонерів.

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів. 
Дата проведення загальних зборів акціонерів 07 квітня  2017 р.,  поча-

ток зборів об 10 годині 00 хв.
Місце проведення загальних зборів акціонерів м.Харків, просп.Гагарі-

на, буд.183, А, 3 поверх, торгівельний відділ. 
2. Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09.30,

закінчення реєстрації: 09.55.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 03.04.2017 року (станом на 24 годину).
4. Перелік питань та проект рішень включених до проекту порядку

денного:
1. Обрання  членів лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення  За-

гальних зборів. 
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загаль-

них зборах акціонерів Товариства 
4. Звіт Виконавчого органу Товариства  за 2016 р. та прийняття рішен-

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

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

наслідками розгляду звіту. 
7. Затвердження  річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016р. 
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом

викладення та затвердження Статуту АТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК"  у
новій редакції.

11. Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.
12.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради Товариства та Ревізора. 
13. Про визначення кільнісного складу Наглядової ради.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),

що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради.

5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.spotek.pat.ua

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Для отримання
можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним
Загальних зборів, акціонер або його представник повинен подати письмо-
вий запит на ім'я директора. Запит має містити: найменування або прізви-
ще, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які цікавлять акціонера; ви-
писка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. 

Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється
за місцезнаходженням АТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК" за адресою: м.Хар-
ків, просп.Гагаріна, буд.183,А, 3-й поверх, приймальня, з вівторка по чет-
верг з 10-00 год. до 12-00 год., а у день проведення загальних зборів акці-
онерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа Ка-
четжиїва О.І., Рубан Т.О., довідки за тел. (057)  739-22-33.

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

*Показники можуть коригуватися за результатами здійснення Товарис-
твом коригуючих проводок станом на 01.01.2017.

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі доку-
менти, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів - пас-
порт та доручення, оформлене згідно з законодавством України. Нагаду-
ємо, що згідно Закону "Про депозитарну систему України" право голосу на
загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про об-
слуговування своїх рахунків в цінних паперах з  депозитарною установою.  

Наглядова Рада 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВІАКОНТРОЛЬ"

(код за ЄДРПОУ 14309497, місцезнаходження: м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 29-б) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуть-
ся 21 квітня 2017 року о 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Куд-
рявська, 29-б, кімната № 25 (конференц-зал). Реєстрація відбудеться 21
квітня 2017 року за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстра-
ції о 1240, закінчення - о 1340. Перелік акціонерів, які мають право на
участь в загальних зборах, складається станом на 24 годину 14.04.2017.
Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи,
які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені
згідно чинного законодавства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на
голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської

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

3. Звіт Наглядової ради про результати її діяльності в 2016 році та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значних правочинів.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-

ного, за місцезнаходженням товариства (м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявс-
ька, 29-б, кімната № 25 (конференц-зал)). Відповідальна особа - Мельни-
ченко О.О. (заступник директора юридичного департаменту). В день про-
ведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем прове-
дення зборів. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, - bgs.kh.ua/em/88-14309497. 

Телефон для довідок: (063) 717-36-65.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ "Авіаконтроль" (тис.грн.)

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахун-
ка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛО-
СУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Найменування показника 
період

Звітний
2016 р. *

попередній
2015 р.

Усього активів 13 074,30 13569,5
Основні засоби  12 171,40 12702
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси  8,4 5,9
Сумарна дебіторська заборгованість 836,8 786,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,2 40,5
Нерозподілений прибуток   -2375,8 -1860,5
Власний капітал 12792,9 13308,2
Статутний капітал 100 100
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 281,4 261,3
Чистий прибуток (збиток) -515,3 -417,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 000 200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду(шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 19

Найменування показника
Період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 48045 37014
Основні засоби (ост. вартість) 935 1119
Запаси 19507 11737
Сумарна дебіторська заборгованість 19590 19236
Грошові кошти та їх еквіваленти 1556 1136
Нерозподілений прибуток 11182 7593
Власний капітал 12910 9323
Статутний капітал 1204 1204
Поточні зобов'язання 35135 27691
Чистий прибуток 3587 -1910
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4816000 4816000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 162 154

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АК-
ЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК" 

(код ЄДРПОУ 01555289, місцезнаходження: м.Харків, просп.Гагаріна,
буд.183, А)  повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів
акціонерів.

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів. 
Дата проведення загальних зборів акціонерів 07 квітня  2017 р.,  поча-

ток зборів об 10 годині 00 хв.
Місце проведення загальних зборів акціонерів м.Харків, просп.Гагарі-

на, буд.183, А, 3 поверх, торгівельний відділ. 
2. Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09.30,

закінчення реєстрації: 09.55.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 03.04.2017 року (станом на 24 годину).
4. Перелік питань та проект рішень включених до проекту порядку

денного:
1. Обрання  членів лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення  За-

гальних зборів. 
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загаль-

них зборах акціонерів Товариства 
4. Звіт Виконавчого органу Товариства  за 2016 р. та прийняття рішен-

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

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

наслідками розгляду звіту. 
7. Затвердження  річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016р. 
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом

викладення та затвердження Статуту АТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК"  у
новій редакції.

11. Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.
12.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради Товариства та Ревізора. 
13. Про визначення кільнісного складу Наглядової ради.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),

що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради.

5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.spotek.pat.ua

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Для отримання
можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним
Загальних зборів, акціонер або його представник повинен подати письмо-
вий запит на ім'я директора. Запит має містити: найменування або прізви-
ще, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які цікавлять акціонера; ви-
писка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. 

Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється
за місцезнаходженням АТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК" за адресою: м.Хар-
ків, просп.Гагаріна, буд.183,А, 3-й поверх, приймальня, з вівторка по чет-
верг з 10-00 год. до 12-00 год., а у день проведення загальних зборів акці-
онерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа Ка-
четжиїва О.І., Рубан Т.О., довідки за тел. (057)  739-22-33.

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

*Показники можуть коригуватися за результатами здійснення Товарис-
твом коригуючих проводок станом на 01.01.2017.

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі доку-
менти, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів - пас-
порт та доручення, оформлене згідно з законодавством України. Нагаду-
ємо, що згідно Закону "Про депозитарну систему України" право голосу на
загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про об-
слуговування своїх рахунків в цінних паперах з  депозитарною установою.  

Наглядова Рада 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВІАКОНТРОЛЬ"

(код за ЄДРПОУ 14309497, місцезнаходження: м. Київ, вул. �ульварно-
Кудрявська, 29-б) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуть-
ся 21 квітня 2017 року о 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Куд-
рявська, 2�-б, кімната � 25 (конферен�-зал). Реєстрація відбудеться 21
квітня 2017 року за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстра-
ції о 1240, закінчення - о 1340. Перелік акціонерів, які мають право на
участь в загальних зборах, складається станом на 24 годину 14.04.2017.
Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи,
які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені
згідно чинного законодавства.

ПРОЕКТ ПОРЯДК� ДЕННОГО (перелік питань, �о виносяться на
голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської

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

3. Звіт Наглядової ради про результати її діяльності в 2016 році та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значних правочинів.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-

ного, за місцезнаходженням товариства (м. Київ, вул. �ульварно-Кудрявс-
ька, 29-б, кімната � 25 (конференц-зал)). Відповідальна особа - Мельни-
ченко О.О. (заступник директора юридичного департаменту). В день про-
ведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем прове-
дення зборів. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, - ��s.k�.ua�e��88-14309497. 

Телефон для довідок: (063) 717-36-65.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ "Авіаконтроль" (тис.грн.)

Акції власників, які НЕ УК�А�И ДОГОВОРИ про обслуговування рахун-
ка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГО�О-
СУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИС� НЕ �УДУТ��

Найменування показника 
період

Звітний
2016 р. *

попередній
2015 р.

Усього активів 13 074,30 13569,5
Основні засоби  12 171,40 12702
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси  8,4 5,9
Сумарна дебіторська заборгованість 836,8 786,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,2 40,5
Нерозподілений прибуток   -2375,8 -1860,5
Власний капітал 12792,9 13308,2
Статутний капітал 100 100
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 281,4 261,3
�истий прибуток (збиток) -515,3 -417,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 000 200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду(шт.) - -

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

�исельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 19

Найменування показника
Період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 48045 37014
Основні засоби (ост. вартість) 935 1119
Запаси 19507 11737
Сумарна дебіторська заборгованість 19590 19236
Грошові кошти та їх еквіваленти 1556 1136
Нерозподілений прибуток 11182 7593
Власний капітал 12910 9323
Статутний капітал 1204 1204
Поточні зобов'язання 35135 27691
�истий прибуток 3587 -1910
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4816000 4816000
�исельність працівників на кінець періоду (осіб) 162 154
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АК-
ЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК" 

(код ЄДРПОУ 01555289, місцезнаходження: м.Харків, просп.Гагаріна,
буд.183, А)  повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів
акціонерів.

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів. 
Дата проведення загальних зборів акціонерів 07 квітня  2017 р.,  поча-

ток зборів об 10 годині 00 хв.
Місце проведення загальних зборів акціонерів м.Харків, просп.Гагарі-

на, буд.183, А, 3 поверх, торгівельний відділ. 
2. Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09.30,

закінчення реєстрації: 09.55.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 03.04.2017 року (станом на 24 годину).
4. Перелік питань та проект рішень включених до проекту порядку

денного:
1. Обрання  членів лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення  За-

гальних зборів. 
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загаль-

них зборах акціонерів Товариства 
4. Звіт Виконавчого органу Товариства  за 2016 р. та прийняття рішен-

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

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

наслідками розгляду звіту. 
7. Затвердження  річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016р. 
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом

викладення та затвердження Статуту АТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК"  у
новій редакції.

11. Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.
12.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради Товариства та Ревізора. 
13. Про визначення кільнісного складу Наглядової ради.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),

що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради.

5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.spotek.pat.ua

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Для отримання
можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним
Загальних зборів, акціонер або його представник повинен подати письмо-
вий запит на ім'я директора. Запит має містити: найменування або прізви-
ще, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які цікавлять акціонера; ви-
писка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. 

Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється
за місцезнаходженням АТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК" за адресою: м.Хар-
ків, просп.Гагаріна, буд.183,А, 3-й поверх, приймальня, з вівторка по чет-
верг з 10-00 год. до 12-00 год., а у день проведення загальних зборів акці-
онерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа Ка-
четжиїва О.І., Рубан Т.О., довідки за тел. (057)  739-22-33.

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

*Показники можуть коригуватися за результатами здійснення Товарис-
твом коригуючих проводок станом на 01.01.2017.

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі доку-
менти, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів - пас-
порт та доручення, оформлене згідно з законодавством України. Нагаду-
ємо, що згідно Закону "Про депозитарну систему України" право голосу на
загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про об-
слуговування своїх рахунків в цінних паперах з  депозитарною установою.  

Наглядова Рада 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВІАКОНТРОЛЬ"

(код за ЄДРПОУ 14309497, місцезнаходження: м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 29-б) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуть-
ся 21 квітня 2017 року о 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Куд-
рявська, 29-б, кімната № 25 (конференц-зал). Реєстрація відбудеться 21
квітня 2017 року за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстра-
ції о 1240, закінчення - о 1340. Перелік акціонерів, які мають право на
участь в загальних зборах, складається станом на 24 годину 14.04.2017.
Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи,
які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені
згідно чинного законодавства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на
голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської

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

3. Звіт Наглядової ради про результати її діяльності в 2016 році та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значних правочинів.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-

ного, за місцезнаходженням товариства (м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявс-
ька, 29-б, кімната № 25 (конференц-зал)). Відповідальна особа - Мельни-
ченко О.О. (заступник директора юридичного департаменту). В день про-
ведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем прове-
дення зборів. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, - bgs.kh.ua/em/88-14309497. 

Телефон для довідок: (063) 717-36-65.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ "Авіаконтроль" (тис.грн.)

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахун-
ка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛО-
СУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Найменування показника 
період

Звітний
2016 р. *

попередній
2015 р.

Усього активів 13 074,30 13569,5
Основні засоби  12 171,40 12702
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси  8,4 5,9
Сумарна дебіторська заборгованість 836,8 786,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,2 40,5
Нерозподілений прибуток   -2375,8 -1860,5
Власний капітал 12792,9 13308,2
Статутний капітал 100 100
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 281,4 261,3
Чистий прибуток (збиток) -515,3 -417,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 000 200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду(шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 19

Найменування показника
Період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 48045 37014
Основні засоби (ост. вартість) 935 1119
Запаси 19507 11737
Сумарна дебіторська заборгованість 19590 19236
Грошові кошти та їх еквіваленти 1556 1136
Нерозподілений прибуток 11182 7593
Власний капітал 12910 9323
Статутний капітал 1204 1204
Поточні зобов'язання 35135 27691
Чистий прибуток 3587 -1910
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4816000 4816000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 162 154

Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРГІДРОПРОЕКТ"
м. Харків, просп. Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9, код за ЄД-

РПОУ 00114117 06 квітня 2017 року о 16-00 годині відбудуться річні за-
гальні збори акціонерів ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" за адресою: м. Харків,
просп. Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9, 5 поверх, актова зала.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за

2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2016 році та

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та звіту зовнішнь-

ого аудитора.
8. Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товарис-

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

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами
Наглядової ради.

12. Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії това-
риства.

13. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
14. Затвердження змін до статуту ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" шляхом

викладення його у новій редакції у зв'язку із приведенням статуту у відпо-
відність до норм чинного законодавства.

15. Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ "УКРГІДРОПРО-
ЕКТ" шляхом викладення їх у новій редакції у зв'язку із приведенням їх у
відповідність до норм статуту товариства та чинного законодавства.

16. Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товарис-
тва.

17. Про внесення змін до відомостей про місцезнаходження ПАТ "УК-
РГІДРОПРОЕКТ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

18. Про внесення змін до відомостей про види економічної діяльності
ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ", що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

19. Про уповноваження голови правління ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" Кри-

вицького Володимира Володимировича зареєструвати відповідні зміни до
відомостей про види економічної діяльності Товариства та зміни відомос-
тей про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, самостійно або за участю представника за довіреністю, у відповід-
ності до вимог чинного законодавства України.

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

У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які вклю-
чені до переліку акціонерів станом на 24-00 годину 31 березня 2017 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься 14-45 до 15-45
годин у день проведення зборів за адресою: м. Харків, просп. Леніна (но-
ва назва просп. Науки), буд. 9, 1 поверх, вестибюль. Для участі у зборах
учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу
(паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність,
оформлену згідно з вимогами діючого законодавства. Акціонери мають
право ознайомитися з документами, пов'язаними з проведенням загаль-
них зборів під час підготовки до цих зборів, звернувшись до члена Нагля-
дової ради Кравченко Ігора Володимировича за адресою: м. Харків, вул.
Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх, кімн. 10, тел. (057) 714-05-60 у робочі
дні з 14-00 до 17-00. Інформація щодо проектів рішень з кожного питання,
включеного до проекту порядку денного зборів, розміщена на власному
веб-сайті товариства: http://www.uhp.kharkov.ua/

Наглядова рада ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 33203929
3. Місцезнаходження  майдан Свободи, буд.8, м. Харків, 61058
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 719-23-97,  (057) 719-42-65
5. Електронна поштова адреса  еmitent@xcc.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації http://xcc.kharkov.ua/
7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Наглядовою радою

ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ" 28 лютого 2017 р. Припине-
но повноваження генерального директора Гетманенко Ігоря Петровича з
28.02.2017 р. (протокол засідання НР № 28/02 від 28.02.2017 р.). Посадо-
ва особа не надала згоди  на розкриття паспортних даних. Зміни у персо-
нальному складі відбулися  у зв'язку  із закінченням терміну дії повнова-

жень. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.  Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді Ге-
нерального директора ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ" з
28.02.2011 р. по 28.02.2017 р.

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Наглядовою радою
ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ" 28 лютого 2017 р. Обрано з
28.02.2017 р. на посаду генерального директора - Гетманенко Ігоря Петро-
вича. Посадова особа не надала згоди  на розкриття паспортних даних.
Зміни у персональному складі відбулися  у зв'язку  із закінченням терміну
дії повноважень і обранням на новий строк. Не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Особа повторно обрана на посаду терміном на 3 роки. По-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний дирек-
тор.

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

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

2. Генеральний директор І.П. Гетманенко 01.03.2017 р.

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 69 353 53 144
Основні засоби 5 108 5 028
Довгострокові фінансові інвестиції 556 556
Запаси 9 276 14 008
Сумарна дебіторська заборгованість 41 210 16 801
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 832 16 751
Нерозподілений прибуток 4 970 4 935
Власний капітал 10 989 10 954
Статутний капітал 5 419 5 419
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 58 356 44 278
Чистий прибуток (збиток) 35 377
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 204 149 1 204 149
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) 225 225

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХІММЕТ"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Старокозацька (Комсомольська), буд.40 Б, блок 1 у відповідності до ч. 1  ст.
35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що "05" квіт-
ня 2017 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенсь-
ка (Леніна), буд. 30, кімната 304 відбудуться чергові загальні збори акці-
онерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:30 год. до
11:45 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
чергових загальних зборах акціонерів Товариства - 30.03.2017 року.  

Перелік питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 2 питання: Обрання

Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 3
питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності
на 2017 рік. 4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 5 пи-
тання: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. 6 питання: Затвердження вис-
новку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-госпо-
дарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік. 7 питання: Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.  8 питання: Розпо-
діл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. 9 питання: Припи-
нення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10 питання: Об-
рання членів Наглядової ради Товариства. 11 питання: Затвердження умов
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
ради Товариства, обрання особи, який уповноважується на підписання ци-
вільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 12 пи-
тання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. 13 питання: Обран-
ня членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. 14 питання: Затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Реві-
зійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, який уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії
(Ревізором) Товариства. 15 питання: Попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення харак-
теру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. 16 питання: Внесен-
ня змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства
у новій редакції. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ
"ХІММЕТ" за 2016 рік (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://chimmet.academy.in.ua.

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішення з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адре-
сою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), буд. 40 Б,
блок 1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведен-
ня, за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, кім-
ната 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами - Пашковська О.М.

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 99197 98646
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - 800
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 44199 51291
Грошові кошти та їх еквіваленти - 182
Нерозподілений прибуток 1 1
Власний капітал 98572 98571
Статутний капітал 98564 98564
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 625 75
Чистий прибуток (збиток) 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 98564000 98564000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІ-
КАЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпро, вул. Шевченка,2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 47-13-47, (0562) 47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.ua
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 
Рiшенням засідання Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Про-

токол №01/03-2017 вiд 01.03.2017) припинено 01.03.2017р. повноважен-
ня члена Правлiння Товариства Бузовської Тетяни Василівни - директора
технічного, у звязку  із звiльненням за угодою сторін. Акцiями Товариства
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова
особа перебувала на посадi члена правління - директора технічного з
01.07.2016 р. На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.

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

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

2. В.о Голови Правління Чорноморченко О.Є. 01.03.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГА-
ЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00190911
3. Місцезнаходження: 53400, мiсто Марганець, вулиця Радянська, бу-

динок 62
4. Міжміський код, телефон та факс: 05665 60007
5. Електронна поштова адреса: action1@mgok.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.mgok.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

На пiдставi поданої заяви, за власним бажанням, з 01.03.2017 року
припинено повноваження члена Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦI-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬ-
НИЙ КОМБIНАТ" Плетенця Олексiя Сергiйовича. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надав. Часткою у статутному капiталi емiтента не воло-
дiє. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. На посаду члена Наглядової ради
тимчасово нiкого не призначено.

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

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

Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович 02.03.2017 р.

Визначені або поновлені рейтингові оцінки ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» за період 01.02.2017–28.02.2017 року
Назва емітента / фінансової установи Код ЄДРПОУ Тип рейтингу Рейтингова дія Рейтингова оцінка Прогноз Дата останньої рейтингової дії

Акордбанк, ПАТ КБ 35960913 РП Поновлення uaА- Стабільний 15.02.2017
БУСІН, ПрАТ СК 19492371 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 23.02.2017



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №43, 3 березня 2017 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ"

(код ЄДРПОУ 24486154, місцезнаходження - Харківська область, м.
Люботин, вул. Слобожанська,53) повідомляє про проведення чергових
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06 квітня 2017 року о 10 го-
дині за адресою Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожансь-
ка, 53, актовий зал.

Порядок денний (проект):
1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів

акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціоне-
рів товариства.

2. Звіт генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

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

4. Припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів
наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-
ладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з членами наглядової ради.

5. Звіт з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження  річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл збитків Товариства. 
Реєстрація акціонерів з 9:00 год. до 9.50 год. в день та за місцем про-

ведення зборів. Для реєстрації та участі в зборах акціонеру необхідно ма-
ти документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів для реєс-
трації та участі у зборах необхідно мати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах, яке оформлене відповідно до вимог чин-
ного законодавства, і документ, що посвідчує особу. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -
31.03.2017р. Довідки за телефоном: тел/факс (057)712-16-75. З усіма ма-
теріалами і проектами рішень чергових загальних зборів акціонерів мож-
на ознайомитися за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 7, кім.3, відпові-
дальна особа Папернова Г.С. Адреса веб-сайту, на якому розміщено ін-
формацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного:  lubotinn.com.ua

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

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ

ЗАВОД"  
(код за ЄДРПОУ 00447356)

Місцезнаходження емітента - 63525, Україна, Харківська обл., Чу-
гуївський р-н,  смт Малинiвка, вул. Соїча, буд. 5А

Регіон емітента - 6325455900
Робочий телефон керівника емітента  - 05746 23203
Електронна адреса емітента - molzavod@emitent.net.ua 
Адреса веб- сторінки на якій розміщена ця інформація -

http://id1696.smida.gov.ua 
05 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: Харківська обл.‚ м. Чугуїв,

вул. Рєпіна‚ буд. 7‚ 2-й поверх контори молокозаводу відбудуться чер-
гові річні загальні збори акціонерів.  

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здій-
снюватися з 10.00 до 10.50 за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів‚ які мають право на участь у чер-
гових річних загальних зборах акціонерів - 24.00 година 31.03.2017 р.

Перелік питань‚ що виносяться на голосування:     
1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

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

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

6. Затердження річного звіту і балансу підприємства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку або покриття збитків за 2016 рік та розміру

річних дивідендів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності під-

приємства (тис. грн.) 

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами у робочі дні робочий
час з 10-00 годинги до 15-00 години за місцем проведення зборів у кор-
поративного секретаря Товариства.

Для реєстрації учасникам загальних зборів акціонерів необхідно ма-
ти паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керів-
ника юридичної особи-акціонера товариства (завірені печаткою юри-
дичної особи, витяг із статуту та документи, що підтверджують обрання
керівника (на посаду керівника).

Уповноважена особа акціонера повинна мати паспорт та засвідчену
відповідно з чинним законодавством України довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах акціонерів.

Довідки за телефоном у м. Чугуїв  - 05746 23203.
Голова Правління  ПрАТ "Чугуївський молочний завод"

Максюк С.М.

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 227764 232173
Основні засоби 109122 117079
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 83752 56843
Сумарна дебіторська заборгованість 27727 56705
Грошові кошти та їх еквіваленти 997 97
Нерозподілений прибуток -32258 -31250
Власний капітал -31137 -30129
Статутний капітал 967 967
Довгострокові зобов'язання 6 7
Поточні зобов'язання 248895 262295
Чистий прибуток (збиток) -1008 -1 242
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1934922 1934922
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) --- ---

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 220 222

Найменування показника
Період

звітний
2016р.

попередній
2015р.

Усього активів 2860 3216
Основні засоби (залишкова вартість) 446 515
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2287 2270
Сумарна дебіторська заборгованість 14 310
Грошові кошти та їх еквіваленти - 4
Нерозподілений прибуток 767 637
Власний капітал - -
Статутний капітал 555 555
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1119 1616
Чистий прибуток (збиток) 185 145
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2219760 2219760

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 58 58

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАШТАН»

(надалі за текстом товариство) (код ЄДРПОУ 02969774, місцезнахо-
дження — Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Червоних Партизанів, 
буд.31) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
(надалі за текстом — загальні збори), які відбудуться 14 квітня 2017 року 
за адресою: житомирська область, м. Коростишів, вул. Червоних 
Партизанів, буд. 31 (в кабінеті директора №1) об 1100 год. Реєстрація 
учасників загальних зборів буде проводитись 14 квітня 2017 року за міс-
цем проведення загальних зборів. Час початку реєстрації акціонерів о 
9.00 год. , час закінчення реєстрації акціонерів о 9.50 год. Перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 го-
дину 10 квітня 2017 р.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії.2.Обрання секретаря загальних зборів. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 
зборів.3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
за 2016 р. 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого 
органу за 2016 р.5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зора за 2016 р.Затвердження висновків ревізора за 2016р.6. Затверджен-
ня річного звіту Товариства за 2016 р.7. Розподіл прибутку і збитку за під-
сумками діяльності Товариства у 2016 р.8. Припинення повноважень 
голови та членів наглядової ради товариства.9.Обрання членів наглядо-
вої ради товариства.10. Затвердження умов цивільно–правових догово-
рів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання вищевказаних договорів. 11.Припинення повноважень 
ревізора товариства.12.Обрання ревізора товариства.13. Внесення змін 
та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Стату-
ту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової 
редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Стату-
ту товариства.14.Прийняття рішення про приведення внутрішніх поло-
жень товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та 
Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження по-
ложень в новій редакції. 15. Про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення. Про надання повнова-
жень на укладення від імені ПрАТ «Каштан» правочинів та підписання всіх 
документів пов’язаних з укладанням цих правочинів.

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, 
що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково-довіреність, 
оформлену згідно з вимогами законодавства. До дня проведення загаль-
них зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час 
в робочі дні на підставі наданого акціонером Товариству відповідного за-
питу за адресою: Житомирська область, м. Коростишів, вул. Червоних 
Партизанів, буд. 31 в кабінеті директора №1, а в день проведення загаль-
них зборів акціонерів — також у місці їх проведення. Особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Това-
риства Колпаков І.М. Телефон для довідок: (04130) 5-24-19. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
www.kashtan.ho.ua 

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

 Найменування показника Період:Звітний 
2016 р

Попередній 
2015 р

Усього активів 2754,1 1456,5
Основні засоби 2272,9 1223,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 82,6 114,5
Сумарна дебіторська заборгованість 344,3 75,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,0 0,6
Нерозділений прибуток ( непокритий 
збиток)

23,2 -33,7

Власний капітал 557,7 547,2
Статутний капітал 370,0 370,0
Довгострокові зобов’язання 327,4 190,0
Поточні зобов’язання 323,4 454,3
Чистий прибуток ( збиток) 10,4 54,9
Середньорічна кількість акцій, шт. 37000000 37000000
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду шт.

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, 
осіб

18 16
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ"

(код ЄДРПОУ 24486154, місцезнаходження - Харківська область, м.
Люботин, вул. Слобожанська,53) повідомляє про проведення чергових
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06 квітня 2017 року о 10 го-
дині за адресою Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожансь-
ка, 53, актовий зал.

Порядок денний (проект):
1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів

акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціоне-
рів товариства.

2. Звіт генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

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

4. Припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів
наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-
ладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з членами наглядової ради.

5. Звіт з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження  річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл збитків Товариства. 
Реєстрація акціонерів з 9:00 год. до 9.50 год. в день та за місцем про-

ведення зборів. Для реєстрації та участі в зборах акціонеру необхідно ма-
ти документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів для реєс-
трації та участі у зборах необхідно мати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах, яке оформлене відповідно до вимог чин-
ного законодавства, і документ, що посвідчує особу. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -
31.03.2017р. Довідки за телефоном: тел/факс (057)712-16-75. З усіма ма-
теріалами і проектами рішень чергових загальних зборів акціонерів мож-
на ознайомитися за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 7, кім.3, відпові-
дальна особа Папернова Г.С. Адреса веб-сайту, на якому розміщено ін-
формацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного:  lubotinn.com.ua

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

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ

ЗАВОД"  
(код за ЄДРПОУ 00447356)

Місцезнаходження емітента - 63525, Україна, Харківська обл., Чу-
гуївський р-н,  смт Малинiвка, вул. Соїча, буд. 5А

Регіон емітента - 6325455900
Робочий телефон керівника емітента  - 05746 23203
Електронна адреса емітента - molzavod@emitent.net.ua 
Адреса веб- сторінки на якій розміщена ця інформація -

http://id1696.smida.gov.ua 
05 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: Харківська обл.‚ м. Чугуїв,

вул. Рєпіна‚ буд. 7‚ 2-й поверх контори молокозаводу відбудуться чер-
гові річні загальні збори акціонерів.  

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здій-
снюватися з 10.00 до 10.50 за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів‚ які мають право на участь у чер-
гових річних загальних зборах акціонерів - 24.00 година 31.03.2017 р.

Перелік питань‚ що виносяться на голосування:     
1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

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

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

6. Затердження річного звіту і балансу підприємства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку або покриття збитків за 2016 рік та розміру

річних дивідендів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності під-

приємства (тис. грн.) 

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами у робочі дні робочий
час з 10-00 годинги до 15-00 години за місцем проведення зборів у кор-
поративного секретаря Товариства.

Для реєстрації учасникам загальних зборів акціонерів необхідно ма-
ти паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керів-
ника юридичної особи-акціонера товариства (завірені печаткою юри-
дичної особи, витяг із статуту та документи, що підтверджують обрання
керівника (на посаду керівника).

Уповноважена особа акціонера повинна мати паспорт та засвідчену
відповідно з чинним законодавством України довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах акціонерів.

Довідки за телефоном у м. Чугуїв  - 05746 23203.
Голова Правління  ПрАТ "Чугуївський молочний завод"

Максюк С.М.

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 227764 232173
Основні засоби 109122 117079
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 83752 56843
Сумарна дебіторська заборгованість 27727 56705
Грошові кошти та їх еквіваленти 997 97
Нерозподілений прибуток -32258 -31250
Власний капітал -31137 -30129
Статутний капітал 967 967
Довгострокові зобов'язання 6 7
Поточні зобов'язання 248895 262295
Чистий прибуток (збиток) -1008 -1 242
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1934922 1934922
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) --- ---

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 220 222

Найменування показника
Період

звітний
2016р.

попередній
2015р.

Усього активів 2860 3216
Основні засоби (залишкова вартість) 446 515
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2287 2270
Сумарна дебіторська заборгованість 14 310
Грошові кошти та їх еквіваленти - 4
Нерозподілений прибуток 767 637
Власний капітал - -
Статутний капітал 555 555
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1119 1616
Чистий прибуток (збиток) 185 145
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2219760 2219760

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 58 58

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЛОДОКОМБIНАТ-А"
(код за ЄДРПОУ 24346370), місцезнаходження: 61001, м. Харкiв,

вул.Польова, 83, тел./факс (057) 737-91-23, e-mail 24346370@sodruzhes-
tvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет bgs.kh.ua/em/190-
24346370.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
28.02.2017 рішенням загальних зборів (протокол № 1 вiд 28.02.2017)

обрано (подовжено термiн повноважень на 3 роки): Голова Наглядової
ради Гусак Олександр Вiкторович (паспорт: серiя КЕ номер 164424 вида-
ний Iзмаїльським МВ УМВС України в Одеськiй обл. 08.04.1996), володiє
10.03542% в статутному капiталi на суму 9350.0 грн., iншi посади, якi обiй-
мала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Наглядової ради (рiшення про
обрання Головою Наглядової ради прийнято Наглядовою радою (прото-
кол засiдання № 2 вiд 28.02.2017); Член Наглядової ради Слинько Ольга
Василiвна (паспорт: серiя ММ номер 665336 виданий МВМ Дзержинсько-
го РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 06.12.2000), володiє
0.35419% в статутному капiталi на суму 330.0 грн., iншi посади, якi обiй-
мала ця особа за останнi 5 рокiв - член Наглядової ради; Член Наглядо-
вої ради Нєкрасова Валентина Михайлiвна (паспорт: серiя ММ номер
781893 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй
обл. 25.12.2000), володiє 1.18064% в статутному капiталi на суму 1100.0
грн., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член Наглядо-
вої ради. Зазначені посадові особи є акцiонерами.

28.02.2017 рішенням загальних зборів (протокол № 1 вiд 28.02.2017)
припинено повноваження: Голови Ревiзiйної комiсiї Зайченко Алли Вiкто-
рiвни (паспорт: серiя МТ номер 184353 виданий Фрунзенським РВ ХМУ
УМВС України в Харкiвськiй обл. 01.09.2011), акцiями Товариства не воло-
дiє; Члена Ревiзiйної комiсiї Слинька Вiталiя Вiкторовича (паспорт: серiя
ММ номер 665335 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ У МВС України
в Харкiвськiй обл. 06.12.2000), володiє 19.71665% в статутному капiталi
на суму 18370.0 грн. Зазначені посадові особи перебували на посадi з
02.04.2013

28.02.2017 рішенням загальних зборів (протокол № 1 вiд 28.02.2017)
обрано на 5 років: Голова Ревiзiйної комiсiї Гога Любов Артемiвна (пас-
порт: серiя МК номер 401232 виданий Московським РВ ХМУ УМВС Ук-
раїни в Харкiвськiй обл. 13.01.1997), володiє 10.03542% в статутному
капiталi на суму 9350.0 грн., iншi посади, якi обiймала ця особа за ос-
таннi 5 рокiв - Головний бухгалтер (рiшення про обрання Головою Ревi-
зiйної комiсiї прийнято Ревiзiйною комiсiєю (протокол засiдання № 1 вiд
28.02.2017); Член Ревiзiйної комiсiї Зайченко Алла Вiкторiвна (паспорт:
серiя МТ номер 184353 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл. 01.09.2011), акцiями Товариства не володiє, iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Ревiзiйної комiсiї;
Член Ревiзiйної комiсiї Слинько Вiталiй Вiкторович (паспорт: серiя МК
номер 068378 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл. 19.06.1996), володiє 19.71665% в статутному капiталi
на суму 18370.0 грн., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 ро-
кiв - член Ревiзiйної комiсiї. 

Всі згадані особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не мають.

Голова правлiння - директор Слинько В.Ф. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе від-
повідальність згідно з законодавством. 

Шановні акціонери!
ПРАТ "ЛЗТД"

повідомляє, що загальні збори акціонерів ПРАТ "ЛЗТД" відбудуться
21 квітня 2017 року о 15:00 год. за адресою: Харківська обл., м. Ло-
зова, вул. Потьомкіна, 1 - Зал засідань. Реєстрація акціонерів: поча-
ток з 14:00 год., закінчення о 15:00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 18 квітня 2017 р. Порядок ознайомлення з матеріалами
по підготовці загальних зборів:  - у робочі дні звертатися в бухгалтерію
ПРАТ "ЛЗТД" за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Потьомкіна,
1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження річного звіту ПРАТ "ЛЗТД" за 2016 рік.
2. Про затвердження звіту ревізора.
3. Про вибори правління.
4. Про розподіл прибутку та збитків, виплату дивідендів за результа-

тами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ "ЛЗТД" ЗА 2016 РІК

Правління ПРАТ "ЛЗТД"

№ п/п Найменування показників
На

початок
року

На кінець
року

1 2 3 4
1 Вартість чистих активів 15382 17147
2 Основні засоби (залишкова вартість) 3955 4164
3 Виробничі запаси 2168 3308

4 Дебіторська заборгованість (за товари,
роботи, послуги) 237 433

5 Грошові кошти 683 190
6 Нерозподілений прибуток 8622 10387
7 Власний капітал 15382 17147
8 Поточні зобов’язання 963 1684
9 Чистий прибуток (збиток) 2761

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРОГАЗ" 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул. Олександра Кониського,

буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 740 22 73 056 740 22 73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №01/03-2017 вiд
01.03.2017 р. припинити повноваження Директора комерцiйного Iльєнко
Артема Сергiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
данних. Часткою в статутному капіталі не володiє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посадi
Директора комерційного з 01.07.2016 р. по 28.02.2017 р.

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

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

2. В.о. Голови Правління Воробйов Володимир Ілліч 02.03.2017

Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРО-

ІМПЕКС» (надалі — «Товариство») повідомляє про проведення За-
гальних зборів акціонерів Товариства 11 квітня 2017 року об 11.00 годині 
за адресою: 01032, м. Київ, вул. Петлюри 29, корпус 2.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції — 10.00, закінчення реєстрації — 10.45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи за-

гальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

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

3. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

4. Звіт Спостережної ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річних фінансових результатів діяльності Товариства, 
балансу та порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Про відкликання членів Спостережної ради Товариства.
8. Про обрання складу Спостережної ради Товариства.
9. Про відкликання Голови та членів Правління Товариства.
10. Про обрання виконавчого органу Товариства.

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

Найменування показника Період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 67843 67647
Основні засоби 38630 38230
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3363 2257
Сумарна дебіторська заборгованість 2395 1524
Грошові кошти та їх еквіваленти 107 169
Нерозподілений прибуток (31879) (31971)
Власний капітал 25859 25767
Статутний капітал 57738 57738
Довгострокові зобов’язання 36946 2997
Поточні зобов’язання 5033 4686
Чистий прибуток (збиток) +2825 -92
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, виккуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 82 68

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати 
при собі паспорт, а представник акціонера — паспорт та відповідну дові-
реність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть за адресою: 01032, м. Київ, вул. Петлюри 29, корпус 2, щоденно (крім 
суботи та неділі) з 10:00 до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 до 
14:00  год.). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів 
із зазначеними документами є Голова правління ПрАТ «Петроімпекс» Іва-
ненко Віктор Олександрович. Довідки за телефоном: (044) 520-09-35. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій) ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГАРАНТСПЕЦСЕРВIС». 

 Код за ЄДРПОУ 24385174
1. Місцезнаходження 02099, Київ, Бориспiльська, б.9
2. Міжміський код, телефон та факс 044-566-66-47 567-35-54
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

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

Текст повідомлення
ПрАТ «Гарантспецсервiс» повiдомляє про змiну пакету акцiй Товари-

ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «МIКРОМОДУЛЬ» (код 32376977, 
мiсцезнаходження: 02156, м.Київ, вул. Бориспiльська, 9, оф. 1), який змен-
шився до 0,100000 % СК, та вiдповiдно про змiну пакету голосуючих акцiй, 
який зменшився до 0,100000 % вiд СК АТ. Загальна кiлькiсть ЦП 724 шт., 
загальна номiнальна вартiсть ЦП 181,00 грн. Повiдомлення отримано 
27.02.2017 р. 

ПрАТ «Гарантспецсервiс» повiдомляє про придбання пакету акцiй 
Публiчним акцiонерним товариством «ЕЛМIЗ» (код 24102142, 
мiсцезнаходження: 02096, м.Київ, вул. Бориспiльська, 9), який збiльшився 
до 24,900138% СК, та вiдповiдно про змiну пакету голосуючих акцiй, який 
збiльшився до 24,900138% вiд СК АТ. Загальна кiлькiсть ЦП 180277 шт., 
загальна номiнальна вартiсть ЦП 45069,25 грн. Повiдомлення отримано 
27.02.2017 р.

СПОДІН СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
ПОВІДОМЛЕННЯ

На виконання ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-
VI від 17.09.2008 р., повідомляю, що мною, громадянином України Споді-
ним Сергієм Юрійовичем, як фізичною особою, планується придбання 
73,173 % (сімдесят три цілих сто сімдесят три тисячних) простих іменних 

акцій Публічного акціонерного товариства «Київкнига» (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 02471078, місцезнаходження: вул. Сергієнка, буд.18, м. 
Київ, 02094) в кількості 1 437 000 (один мільйон чотириста тридцять сім 
тисяч) штук, за номіналом 0,25 (двадцять п’ять) гривень, загальною номі-
нальною вартістю 359 250 (триста п’ятдесят дев’ять тисяч двісті п’ятдесят) 
гривень 00 коп.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ"

(код ЄДРПОУ 24486154, місцезнаходження - Харківська область, м.
Люботин, вул. Слобожанська,53) повідомляє про проведення чергових
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06 квітня 2017 року о 10 го-
дині за адресою Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожансь-
ка, 53, актовий зал.

Порядок денний (проект):
1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів

акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціоне-
рів товариства.

2. Звіт генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

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

4. Припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів
наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-
ладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з членами наглядової ради.

5. Звіт з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження  річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл збитків Товариства. 
Реєстрація акціонерів з 9:00 год. до 9.50 год. в день та за місцем про-

ведення зборів. Для реєстрації та участі в зборах акціонеру необхідно ма-
ти документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів для реєс-
трації та участі у зборах необхідно мати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах, яке оформлене відповідно до вимог чин-
ного законодавства, і документ, що посвідчує особу. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -
31.03.2017р. Довідки за телефоном: тел/факс (057)712-16-75. З усіма ма-
теріалами і проектами рішень чергових загальних зборів акціонерів мож-
на ознайомитися за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 7, кім.3, відпові-
дальна особа Папернова Г.С. Адреса веб-сайту, на якому розміщено ін-
формацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного:  lubotinn.com.ua

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

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ

ЗАВОД"  
(код за ЄДРПОУ 00447356)

Місцезнаходження емітента - 63525, Україна, Харківська обл., Чу-
гуївський р-н,  смт Малинiвка, вул. Соїча, буд. 5А

Регіон емітента - 6325455900
Робочий телефон керівника емітента  - 05746 23203
Електронна адреса емітента - molzavod@emitent.net.ua 
Адреса веб- сторінки на якій розміщена ця інформація -

http://id1696.smida.gov.ua 
05 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: Харківська обл.‚ м. Чугуїв,

вул. Рєпіна‚ буд. 7‚ 2-й поверх контори молокозаводу відбудуться чер-
гові річні загальні збори акціонерів.  

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здій-
снюватися з 10.00 до 10.50 за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів‚ які мають право на участь у чер-
гових річних загальних зборах акціонерів - 24.00 година 31.03.2017 р.

Перелік питань‚ що виносяться на голосування:     
1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

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

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

6. Затердження річного звіту і балансу підприємства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку або покриття збитків за 2016 рік та розміру

річних дивідендів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності під-

приємства (тис. грн.) 

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами у робочі дні робочий
час з 10-00 годинги до 15-00 години за місцем проведення зборів у кор-
поративного секретаря Товариства.

Для реєстрації учасникам загальних зборів акціонерів необхідно ма-
ти паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керів-
ника юридичної особи-акціонера товариства (завірені печаткою юри-
дичної особи, витяг із статуту та документи, що підтверджують обрання
керівника (на посаду керівника).

Уповноважена особа акціонера повинна мати паспорт та засвідчену
відповідно з чинним законодавством України довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах акціонерів.

Довідки за телефоном у м. Чугуїв  - 05746 23203.
Голова Правління  ПрАТ "Чугуївський молочний завод"

Максюк С.М.

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 227764 232173
Основні засоби 109122 117079
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 83752 56843
Сумарна дебіторська заборгованість 27727 56705
Грошові кошти та їх еквіваленти 997 97
Нерозподілений прибуток -32258 -31250
Власний капітал -31137 -30129
Статутний капітал 967 967
Довгострокові зобов'язання 6 7
Поточні зобов'язання 248895 262295
Чистий прибуток (збиток) -1008 -1 242
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1934922 1934922
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) --- ---

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 220 222

Найменування показника
Період

звітний
2016р.

попередній
2015р.

Усього активів 2860 3216
Основні засоби (залишкова вартість) 446 515
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2287 2270
Сумарна дебіторська заборгованість 14 310
Грошові кошти та їх еквіваленти - 4
Нерозподілений прибуток 767 637
Власний капітал - -
Статутний капітал 555 555
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1119 1616
Чистий прибуток (збиток) 185 145
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2219760 2219760

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 58 58

На підставі Наказу АТ «УКРСИББАНК» №47-ВК від 
20.02.2017 року, Ліонеля, Марка ДЮМО звільнено, за угодою сторін, з 28 лю-
того 2017 з посади Заступника Голови Правління — Головного Операційного 
директора, у зв’язку із чим його повноваження члена Правління припинено.

Ліонель, Марк ДЮМО займав посаду Заступника Голови Правління — 
Головного Операційного директора АТ «УкрСиббанк» з 2010 року, та чле-
на Правління з 2011 року. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЛОДОКОМБIНАТ-А"
(код за ЄДРПОУ 24346370), місцезнаходження: 61001, м. Харкiв,

вул.Польова, 83, тел./факс (057) 737-91-23, e-mail 24346370@sodruzhes-
tvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет bgs.kh.ua/em/190-
24346370.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
28.02.2017 рішенням загальних зборів (протокол № 1 вiд 28.02.2017)

обрано (подовжено термiн повноважень на 3 роки): Голова Наглядової
ради Гусак Олександр Вiкторович (паспорт: серiя КЕ номер 164424 вида-
ний Iзмаїльським МВ УМВС України в Одеськiй обл. 08.04.1996), володiє
10.03542% в статутному капiталi на суму 9350.0 грн., iншi посади, якi обiй-
мала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Наглядової ради (рiшення про
обрання Головою Наглядової ради прийнято Наглядовою радою (прото-
кол засiдання № 2 вiд 28.02.2017); Член Наглядової ради Слинько Ольга
Василiвна (паспорт: серiя ММ номер 665336 виданий МВМ Дзержинсько-
го РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 06.12.2000), володiє
0.35419% в статутному капiталi на суму 330.0 грн., iншi посади, якi обiй-
мала ця особа за останнi 5 рокiв - член Наглядової ради; Член Наглядо-
вої ради Нєкрасова Валентина Михайлiвна (паспорт: серiя ММ номер
781893 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй
обл. 25.12.2000), володiє 1.18064% в статутному капiталi на суму 1100.0
грн., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член Наглядо-
вої ради. Зазначені посадові особи є акцiонерами.

28.02.2017 рішенням загальних зборів (протокол № 1 вiд 28.02.2017)
припинено повноваження: Голови Ревiзiйної комiсiї Зайченко Алли Вiкто-
рiвни (паспорт: серiя МТ номер 184353 виданий Фрунзенським РВ ХМУ
УМВС України в Харкiвськiй обл. 01.09.2011), акцiями Товариства не воло-
дiє; Члена Ревiзiйної комiсiї Слинька Вiталiя Вiкторовича (паспорт: серiя
ММ номер 665335 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ У МВС України
в Харкiвськiй обл. 06.12.2000), володiє 19.71665% в статутному капiталi
на суму 18370.0 грн. Зазначені посадові особи перебували на посадi з
02.04.2013

28.02.2017 рішенням загальних зборів (протокол № 1 вiд 28.02.2017)
обрано на 5 років: Голова Ревiзiйної комiсiї Гога Любов Артемiвна (пас-
порт: серiя МК номер 401232 виданий Московським РВ ХМУ УМВС Ук-
раїни в Харкiвськiй обл. 13.01.1997), володiє 10.03542% в статутному
капiталi на суму 9350.0 грн., iншi посади, якi обiймала ця особа за ос-
таннi 5 рокiв - Головний бухгалтер (рiшення про обрання Головою Ревi-
зiйної комiсiї прийнято Ревiзiйною комiсiєю (протокол засiдання № 1 вiд
28.02.2017); Член Ревiзiйної комiсiї Зайченко Алла Вiкторiвна (паспорт:
серiя МТ номер 184353 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл. 01.09.2011), акцiями Товариства не володiє, iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Ревiзiйної комiсiї;
Член Ревiзiйної комiсiї Слинько Вiталiй Вiкторович (паспорт: серiя МК
номер 068378 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл. 19.06.1996), володiє 19.71665% в статутному капiталi
на суму 18370.0 грн., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 ро-
кiв - член Ревiзiйної комiсiї. 

Всі згадані особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не мають.

Голова правлiння - директор Слинько В.Ф. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе від-
повідальність згідно з законодавством. 

Шановні акціонери!
ПРАТ "ЛЗТД"

повідомляє, що загальні збори акціонерів ПРАТ "ЛЗТД" відбудуться
21 квітня 2017 року о 15:00 год. за адресою: Харківська обл., м. Ло-
зова, вул. Потьомкіна, 1 - Зал засідань. Реєстрація акціонерів: поча-
ток з 14:00 год., закінчення о 15:00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 18 квітня 2017 р. Порядок ознайомлення з матеріалами
по підготовці загальних зборів:  - у робочі дні звертатися в бухгалтерію
ПРАТ "ЛЗТД" за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Потьомкіна,
1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження річного звіту ПРАТ "ЛЗТД" за 2016 рік.
2. Про затвердження звіту ревізора.
3. Про вибори правління.
4. Про розподіл прибутку та збитків, виплату дивідендів за результа-

тами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ "ЛЗТД" ЗА 2016 РІК

Правління ПРАТ "ЛЗТД"

№ п/п Найменування показників
На

початок
року

На кінець
року

1 2 3 4
1 Вартість чистих активів 15382 17147
2 Основні засоби (залишкова вартість) 3955 4164
3 Виробничі запаси 2168 3308

4 Дебіторська заборгованість (за товари,
роботи, послуги) 237 433

5 Грошові кошти 683 190
6 Нерозподілений прибуток 8622 10387
7 Власний капітал 15382 17147
8 Поточні зобов’язання 963 1684
9 Чистий прибуток (збиток) 2761

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРОГАЗ" 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул. Олександра Кониського,

буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 740 22 73 056 740 22 73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №01/03-2017 вiд
01.03.2017 р. припинити повноваження Директора комерцiйного Iльєнко
Артема Сергiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
данних. Часткою в статутному капіталі не володiє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посадi
Директора комерційного з 01.07.2016 р. по 28.02.2017 р.

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

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

2. В.о. Голови Правління Воробйов Володимир Ілліч 02.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЛОДОКОМБIНАТ-А"
(код за ЄДРПОУ 24346370), місцезнаходження: 61001, м. Харкiв,

вул.Польова, 83, тел./факс (057) 737-91-23, e-mail 24346370@sodruzhes-
tvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет bgs.kh.ua/em/190-
24346370.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
28.02.2017 рішенням загальних зборів (протокол № 1 вiд 28.02.2017)

обрано (подовжено термiн повноважень на 3 роки): Голова Наглядової
ради Гусак Олександр Вiкторович (паспорт: серiя КЕ номер 164424 вида-
ний Iзмаїльським МВ УМВС України в Одеськiй обл. 08.04.1996), володiє
10.03542% в статутному капiталi на суму 9350.0 грн., iншi посади, якi обiй-
мала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Наглядової ради (рiшення про
обрання Головою Наглядової ради прийнято Наглядовою радою (прото-
кол засiдання № 2 вiд 28.02.2017); Член Наглядової ради Слинько Ольга
Василiвна (паспорт: серiя ММ номер 665336 виданий МВМ Дзержинсько-
го РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 06.12.2000), володiє
0.35419% в статутному капiталi на суму 330.0 грн., iншi посади, якi обiй-
мала ця особа за останнi 5 рокiв - член Наглядової ради; Член Наглядо-
вої ради Нєкрасова Валентина Михайлiвна (паспорт: серiя ММ номер
781893 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй
обл. 25.12.2000), володiє 1.18064% в статутному капiталi на суму 1100.0
грн., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член Наглядо-
вої ради. Зазначені посадові особи є акцiонерами.

28.02.2017 рішенням загальних зборів (протокол № 1 вiд 28.02.2017)
припинено повноваження: Голови Ревiзiйної комiсiї Зайченко Алли Вiкто-
рiвни (паспорт: серiя МТ номер 184353 виданий Фрунзенським РВ ХМУ
УМВС України в Харкiвськiй обл. 01.09.2011), акцiями Товариства не воло-
дiє; Члена Ревiзiйної комiсiї Слинька Вiталiя Вiкторовича (паспорт: серiя
ММ номер 665335 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ У МВС України
в Харкiвськiй обл. 06.12.2000), володiє 19.71665% в статутному капiталi
на суму 18370.0 грн. Зазначені посадові особи перебували на посадi з
02.04.2013

28.02.2017 рішенням загальних зборів (протокол № 1 вiд 28.02.2017)
обрано на 5 років: Голова Ревiзiйної комiсiї Гога Любов Артемiвна (пас-
порт: серiя МК номер 401232 виданий Московським РВ ХМУ УМВС Ук-
раїни в Харкiвськiй обл. 13.01.1997), володiє 10.03542% в статутному
капiталi на суму 9350.0 грн., iншi посади, якi обiймала ця особа за ос-
таннi 5 рокiв - Головний бухгалтер (рiшення про обрання Головою Ревi-
зiйної комiсiї прийнято Ревiзiйною комiсiєю (протокол засiдання № 1 вiд
28.02.2017); Член Ревiзiйної комiсiї Зайченко Алла Вiкторiвна (паспорт:
серiя МТ номер 184353 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл. 01.09.2011), акцiями Товариства не володiє, iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Ревiзiйної комiсiї;
Член Ревiзiйної комiсiї Слинько Вiталiй Вiкторович (паспорт: серiя МК
номер 068378 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл. 19.06.1996), володiє 19.71665% в статутному капiталi
на суму 18370.0 грн., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 ро-
кiв - член Ревiзiйної комiсiї. 

Всі згадані особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не мають.

Голова правлiння - директор Слинько В.Ф. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе від-
повідальність згідно з законодавством. 

Шановні акціонери!
ПРАТ "ЛЗТД"

повідомляє, що загальні збори акціонерів ПРАТ "ЛЗТД" відбудуться
21 квітня 2017 року о 15:00 год. за адресою: Харківська обл., м. Ло-
зова, вул. Потьомкіна, 1 - Зал засідань. Реєстрація акціонерів: поча-
ток з 14:00 год., закінчення о 15:00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 18 квітня 2017 р. Порядок ознайомлення з матеріалами
по підготовці загальних зборів:  - у робочі дні звертатися в бухгалтерію
ПРАТ "ЛЗТД" за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Потьомкіна,
1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження річного звіту ПРАТ "ЛЗТД" за 2016 рік.
2. Про затвердження звіту ревізора.
3. Про вибори правління.
4. Про розподіл прибутку та збитків, виплату дивідендів за результа-

тами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ "ЛЗТД" ЗА 2016 РІК

Правління ПРАТ "ЛЗТД"

№ п/п Найменування показників
На

початок
року

На кінець
року

1 2 3 4
1 Вартість чистих активів 15382 17147
2 Основні засоби (залишкова вартість) 3955 4164
3 Виробничі запаси 2168 3308

4 Дебіторська заборгованість (за товари,
роботи, послуги) 237 433

5 Грошові кошти 683 190
6 Нерозподілений прибуток 8622 10387
7 Власний капітал 15382 17147
8 Поточні зобов’язання 963 1684
9 Чистий прибуток (збиток) 2761

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРОГАЗ" 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул. Олександра Кониського,

буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 740 22 73 056 740 22 73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №01/03-2017 вiд
01.03.2017 р. припинити повноваження Директора комерцiйного Iльєнко
Артема Сергiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
данних. Часткою в статутному капіталі не володiє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посадi
Директора комерційного з 01.07.2016 р. по 28.02.2017 р.

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

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

2. В.о. Голови Правління Воробйов Володимир Ілліч 02.03.2017

Уточнення до повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів 

ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 181»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 181» 

330400, Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Новоград-
Волинське шосе, буд.30 Код ЄДРПОУ 01037459

Правління ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКА ПМК» у зв’язку з технічною помилкою 
у повідомленні про проведення річних Загальних зборів ПАТ «ШЕПЕТІВ-
СЬКА ПМК №181», які відбудуться 21 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: 
Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Новоград-Волинське шосе, 
буд.30, повідомляє, що час і місце реєстрації акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах необхідно читати в наступній редакції:

21 квітня 2017 року з 09.00 до 09.50 за адресою Хмельницька область, 
місто Шепетівка, вулиця Новоград-Волинське шосе, буд.30 — час і місце 
проведення реєстрації акціонерів ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКА ПМК №181», які 
мають право на участь у Загальних зборах.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

InformatIon ConCErnIng ConvoCatIon of thE gEnEral 
sharEholdErs mEEtIng 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»

Місцезнаходження: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, 
село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, будинок 43 
Ідентифікаційний код 00377733
Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Това-

риства, що відбудуться 27 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за місцезна-
ходженням Товариства: вул. Богдана Хмельницького, 43, с. Крупець, 
Славутський район, 30068, Хмельницька область (в приміщенні їдаль-
ні заводу).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 24:00 година 21 квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюва-
тись з 9 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. в день і за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 
загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-
лосування на загальних зборах акціонерів.

3. Про затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи 
та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визначення 
основних напрямів діяльності Товариства у 2017р. 

4. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2016 рік.
6. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження значних правочинів Товариства.
8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 

2016 рік.
9. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на 

приватне акціонерне товариство та зміна найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його в новій редакції.
11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом їх 

затвердження в новій редакції (Положення про Загальні збори акціонерів, 
Положення про Дирекцію, Положення про Наглядову Раду, Положення про 
Ревізійну комісію, Принципів (Кодексу) корпоративного управління, Поло-
ження про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність 
Товариства).

12. Про припинення повноваження членів Наглядової ради Товари-
ства.

13. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Об-

рання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядо-
вої Ради Товариства.

15. Про припинення повноваження членів Ревізійної комісії Товари-
ства.

16. Про обрання членів ревізійної комісії. 
17. Про затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Об-

рання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Ревізійної 
Товариства.

Реєстр акціонерів для розсилки повідомлень сформувати на 
01.03.2017 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2016 р., тис. грн.

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

Найменування показника Період
2015 2016

Усього активів 643 983 730 832
Основні засоби 164 608 169 209
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 363 261 377 562
Сумарна дебіторська заборгованість 100 146 178 607
Грошові кошти 4 078 732
Нерозподілений прибуток 204 044 283 755
Власний капітал 211 764 291 475
Статутний капітал 6 176 6 176
Довгострокові зобов'язання 2 902 2 570
Поточні зобов'язання 429 317 436 787
Чистий прибуток (1 060) 79 823
Середньорічна кількість акцій 24 705 920 24 705 920
Кількість власних акцій, витрачених протягом 
періоду (шт.) див у статуті

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду (осіб)

86 96

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного можна ознайомитись на сайті: http://www.malthouse.km.ua/.

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тись особисто за місцезнаходженням Товариства, Приймальня Генераль-
ного директора, в робочі дні з 8.00 до 17.00 години до дати проведення 
загальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з 
вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення за-
гальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальна особа за озна-
йомлення — Білий Роман Миколайович, директор з адміністрації, систем 
безпеки та якості.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку ден-
ного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
двадцять днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення 
пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, за адресою: 
30068, Хмельницька обл., Славутський район, село Крупець, вул. Богдана 
Хмельницького, будинок 43.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для пред-
ставника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на за-
гальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного зако-
нодавства.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст.10 
Закону України «Про депозитарну систему України» допускаються власни-
ки цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною 
установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних папе-
рах.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів, 
звертайтесь за телефоном: (3842)72898. 

Наглядова рада Товариства
Генеральний директор Товариства 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР НЕ 

ТОВАРИСТВО «ОБ'ЄДНАННЯ МIжРАЙ ПОСТАЧ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00906166
3. Місцезнаходження: 67801, Одеська область, Овiдiопольський район, 

смт.Овiдiополь, вул.Євгена Колiсниченка,9
4. Міжміський код та телефон, факс: (04851) 3-54-86, (04851) 3-54-86
5. Електронна поштова адреса: ov.secretary@oilukraine.com
6. Адреса сторінка в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://mrs.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

01.03.2017 року Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення 

про надання згоди Правлiнню Товариства на вiдчуження нерухомого, рухо-
мого та будь-якого iншого майна Товариства, шляхом внесення до Статут-
ного капiталу (фонду) ТОВ «ЛАЙК IНВЕСТ», а саме: виробничi та невиробничi 
будiвлi, нафтобази, якi знаходяться за адресою: Одеська обл., 
Овiдiопольський р., смт Овiдiополь, вулиця Дзержинського, 9, (нова назва 
вулицi пiсля перейменування - Євгена Колiсниченка) загальною вартiстю  
44 245 332,00 грн. (сорок чотири мiльйони двiстi сорок п'ять тисяч триста 
тридцять двi гривни 00 копiйок), з яких ПДВ складає 7 374 222,00 грн. (сiм 
мiльйонiв триста сiмдесят чотири тисячi двiстi двадцять двi гривни  
00 копiйок). Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину -  
44245332 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 39248000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 112,73 %.

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

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

Голова правління  Кутяєв Георгій Геннадійович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТО-
ГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ : 24101605
3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Кракiвська, буд. 15/17, 

лiтера А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 296-05-40 (044) 296-05-14
5. Електронна поштова адреса: y@ung.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства (протокол № 166 вiд 28.02.2017р.) при-

йнято рiшення про припинення повноважень Члена Правлiння Шпакiвської 
Ольги Євгенiївни. Паспортнi данi посадової особи не розкриваються в 
зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у 
вiдсотках) посадова особа не володiє. Дата прийняття рiшення: 28 лютого 
2017р. Пiдстава та обгрунтування рiшення: у зв'язку iз закiнчення термiну 
дiї повноважень встановленого Статутом Товариства та вiдповiдно до ви-
мог Статуту Товариства та законодавства. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi Члена Правлiння - з 28.02.2014р. до 
28.02.2017р. Наглядової радою Товариства (протокол № 166 вiд 
28.02.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Члена 
Правлiння Iваненка Олександра Петровича. Паспортнi данi посадової осо-
би не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспорт-
них даних не отримано. Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статут-
ному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє. Дата 
прийняття рiшення: 28 лютого 2017р. Пiдстава та обгрунтування рiшення: у 
зв'язку iз закiнчення термiну дiї повноважень встановленого Статутом То-
вариства та вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та законодавства. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi Члена Правлiння 
- з 25.04.2008р. до 28.02.2017р. Наглядової радою Товариства (протокол № 
166 вiд 28.02.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Го-
лови Правлiння Ющенко Свiтлани Олександрiвни. Паспортнi данi посадо-
вої особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття 
паспортних даних не отримано. Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в 
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє. Дата 

прийняття рiшення: 28 лютого 2017р. Пiдстава та обгрунтування рiшення: у 
зв'язку iз закiнчення термiну дiї повноважень встановленого Статутом То-
вариства та вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та законодавства. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi Голови Правлiння  - 
з 25.04.2008р. до 28.02.2017р. Наглядової радою Товариства (протокол  
№ 166 вiд 28.02.2017р.) прийнято рiшення про обрання Головою Правлiння 
Ющенко Свiтлану Олександрiвну. Паспортнi данi посадової особи не роз-
криваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних 
не отримано. Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi 
емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє. Дата прийняття рiшення: 
28 лютого 2017р. Пiдстава та обгрунтування рiшення: у зв'язку з припинен-
ням повноважень попереднього складу Правлiння та вiдповiдно до вимог 
Статуту Товариства та законодавства. Строк, на який призначено (обрано) 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: Голова Правлiння, Член Наглядової Ради. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядової ра-
дою Товариства (протокол № 166 вiд 28.02.2017р.) прийнято рiшення про 
обрання Членом Правлiння Iваненка Олександра Петровича. Паспортнi 
данi посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на 
розкриття паспортних даних не отримано. Пакетом акцiй (у вiдсотках) або 
часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не 
володiє. Дата прийняття рiшення: 28 лютого 2017р. Пiдстава та обгрунту-
вання рiшення: у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу 
Правлiння та вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та законодавства. 
Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Правлiння, начальник юри-
дичного вiддiлу, Член Наглядової Ради. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядової радою То-
вариства (протокол № 166 вiд 28.02.2017р.) прийнято рiшення про обрання 
Членом Правлiння Шпакiвську Ольгу Євгенiївну. Паспортнi данi посадової 
особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття пас-
портних даних не отримано. Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в 
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє. Дата 
прийняття рiшення: 28 лютого 2017р. Пiдстава та обгрунтування рiшення: у 
зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння та 
вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та законодавства. Строк, на який 
призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, директор, лiквiдатор. По-
садова особа 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 згідно 
із законодавством.

2. Найменування посади  ______  Ющенко Свiтлана Олександрiвна
Голова Правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  01.03.2017
   (дата)

Приватне акціонерне товариство «Артемполімер» (місцезнаходження: 
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціо-
нерів відбудуться 05 квітня 2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул.  Мель-
никова, 2/10, технічний кабінет №1 ДАХК «Артем».

Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Визначення порядку та способу 

засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Розгляд звіту директора за 2016 
рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4.Розгляд звіту на-
глядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду. 5.Розгляд звіту ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду. 6.Затвердження річного звіту за 2016 рік. 7.Розподіл 
прибутку і збитків за 2016 рік. Затвердження способу виплати дивідендів. 
8.Затвердження статуту в новій редакції. 9.Затвердження внутрішніх поло-
жень в новій редакції. 10.Припинення повноважень членів наглядової ради. 
11.Обрання членів наглядової ради. 12.Затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами наглядової ради.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2581 2631

Основні засоби 24 34
Запаси 873 780
Сумарна дебіторська 
заборгованість

946 1485

Грошові кошти та їх еквіваленти 660 235
Нерозподілений прибуток 400 391
Власний капітал 632 623
Статутний капітал 175 175
Поточні зобов'язання 1949 2008
Чистий прибуток (збиток) 648 852
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700600 700600
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

19 20

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення збо-
рів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 30.03.17р. Проекти рішень щодо кожного з питань вклю-
чених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті http://www.
artempolimer.kiev.ua. До дня проведення загальних зборів акціонери мо-
жуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за 
місцезнаходженням товариства кімн. №1, а в день проведення загальних 
зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з 
документами – директор Тяжин О.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМПОЛІМЕР» 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ»!

Публічне акціонерне товариство «Завод Південгідромаш» (71101, Запо-
різька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77), повідомляє про 
скликання на 07 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. чергових загальних зборів 
Публічного акціонерного товариства «Завод Південгідромаш» (далі  – за-
гальні збори) за адресою: 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелі-
топольське шосе, 77, приміщення музею на першому поверсі.

Реєстрація акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод Пів-
денгідромаш», які прибуватимуть на загальні збори, буде проводитись  
07 квітня 2017 року з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. за місцем проведення 
загальних зборів: 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське 
шосе, 77, приміщення музею на першому поверсі.

Для участі у загальних зборах акціонери Публічного акціонерного това-
риства «Завод Південгідромаш» мають прибути 07 квітня 2017 року  
о 14 год. 00 хв. за адресою: 71101, Запорізька область, м. Бердянськ,  
Мелітопольське шосе, 77, приміщення музею на першому поверсі.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24 годину 03 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів, скликаних на 07 квітня 2017 року:

Проект порядку денного (питання, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Визначення способу та порядку засвідчення бюлетенів для голосу-

вання на загальних зборах. 
3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів.
4. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 р. 
6. Звіт Наглядової ради за 2016р. 
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. 
8. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 

підсумками роботи в 2016 р., затвердження нормативів розподілу прибутку 
на 2017 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
10. Про вчинення значних правочинів з ПАТ «Сбербанк», а саме: внесення 

змін до усіх договорів забезпечення (у тому числі, але не виключно, внесення 
третейської угоди), які укладені з ПАТ «Сбербанк»у зв’язку зі зміною умов креди-
тування за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL від 
10.02.2012 р., укладеного між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «ПЗГМ», та затверджен-
ня проектів угод у зв’язку зі вчиненням значних правочинів з ПАТ «Сбербанк».

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради, Ревізійної комісії Товариства.

12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, Ревізійної 
комісії Товариства. 

13. Зміна типу (найменування) Публічного акціонерного товариства 
«Завод Південгідромаш».

14. Прийняття рішення про зміну назви товариства.
15. Затвердження статуту Приватного акціонерного товариства «Завод 

Південгідромаш».
16. Скасування внутрішніх Положень Публічного акціонерного товари-

ства «Завод Південгідромаш», а саме:

- Положення про загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про правління;
- Положення про Ревізійну комісію.
17. Затвердження внутрішніх Положень Приватного акціонерного това-

риства «Завод Південгідромаш», а саме:
- Положення про загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про правління;
- Положення про Ревізійну комісію.
Адреса власного веб-сайту Публічного акціонерного товариства «Завод 

Південгідромаш» , на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів: http://www.yuzhgidromash.com

Порядок ознайомлення акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Завод Південгідромаш» з матеріалами, з якими вони можуть ознайоми-
тись під час підготовки до загальних зборів

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9 год. 00 хв. до  
15 год. 00 хв. за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, відділ по 
роботі з цінними паперами. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу по роботі з 
цінними паперами Муравйова Інна Володимирівна.

Довідки за телефоном (06153) 2-28-39.
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загаль-

них зборів подаються акціонерами письмово у відповідності до вимог ст. 38 
Закону України «Про акціонерні товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 57771 58656
Основні засоби 50666 51466
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5698 5698
Сумарна дебіторська заборгованість 1405 1110
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Нерозподілений прибуток (14463) (14060)
Власний капітал 41445 41445
Статутний капітал 13940 13940
Довгострокові зобов'язання 391 447
Поточні зобов'язання 16458 16884
Чистий прибуток (збиток) (594) (2133)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55760000 55760000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Наглядова рада ПАТ «Завод Південгідромаш»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління  _________  М.В. Грищенко
 (підпис)

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 товариство 
«Автоальянс - ХХI сторiччя»

2. Код за ЄДРПОУ: 31282328
3. Місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, Старокиївська, 10
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 5937981; +38 (044) 

5937981
5. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.bget.ru/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя», які від-

булося 24.02.2017 року, протокол №1-2017 від 24.02.2017 року, прийнято 
рішення про зміну складу посадових осіб емітента: призначено директора 
на новий термін.

Посадова особа: Отченаш Анатолій Антонович. Призначено директо-
ром ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя» в зв’язку з закінченням терміну по-
вноважень. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних 
паспортних даних. Частка якою володіє в статутному (складеному) капіталі 
товариства: 9,922%. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 
152376 акцій. Судимості та непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Призначено на посаду строком на 1 рік. Посади, які обі-
ймала особа протягом останніх 5 років: директор, тимчасово виконуючий 
обов’язки директора.

Посадова особа: Отченаш Анатолій Антонович. Припинено повнова-
ження виконуючого обов’язки директора в зв’язку з закінченням терміну 
повноважень. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних 
паспортних даних. Частка якою володіє в статутному (складеному) капіталі 
товариства: 9,922%. Судимості та непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. На посаді перебував з 02.06.2014 року.

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

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

2. Директор _______  Отченаш Анатолій Антонович 
Найменування посади  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  24.02.2017 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОАЛЬЯНС - ХХI СТОРIЧЧЯ»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙ-

НИЙ БАНК»
місцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-В

(далі – «Банк»)
повідомляє, що 06 квітня 2017 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, 

бульвар Лесі Українки, 30-В, к. 213 відбудуться чергові загальні збори 
акціонерів Банку.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річних результатів діяльності Банку, та заходів за ре-

зультатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2016 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 

2016 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Банку за 

2016 р.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2016 р. 
6. Припинення повноважень членів наглядової ради Банку.
7. Обрання членів наглядової ради Банку та затвердження умов трудо-

вих договорів, що укладатимуться з ними.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

будуть укладатись, Банком та схвалення вже вчинених значних правочи-
нів, які укладені відповідно до Генерального (их) договору (ів) за операція-
ми з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України 
ринкова вартість яких перевищує двадцять п’ять відсотків вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах, відбудеться за 
адресою місцезнаходження Банку та у день проведення загальних зборів з 
10.00 до 10.45. Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при 
собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
представникам акціонерів - паспорт або і нший документ, що посвідчує осо-
бу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відпо-
відно до законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину 31 березня 2017 р.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з до-
кументами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за адресою місцезнаходження Банку: м. Київ, бульвар Лесі 
Українки, 30-В, к. 213 у робочі дні, робочий час, в день проведення загаль-
них зборів - за місцем проведення зборів. Посадовою особою, відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних 
зборів акціонерів під час підготовки до загальних зборів, є – Голова Прав-
ління Банку Качуровський В.П.

Довідки за телефоном : + 38 044 364-34-82; 0 800 21 97 97.
Наглядова рада Банку

Голова Правління Банку Качуровський В.П.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ АТ «Укрбудінвестбанк»
(тис.грн.)

Найменування показника
період

Звітний
(2016)

Попередній
(2015)

Усього активів 504 200 408 119
Основні засоби  6 453 3 291
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 7 278 72 683 
Грошові кошти та їх еквівалент 59 926 18 736
Нерозподілений прибуток -
Власний капітал 129 711 129 149
Статутний капітал 120 005 120 005
Довгострокові зобов’язання 138 725 67 853
Поточні зобов’язання 235 058 158 869
Чистий прибуток (збиток) 562 1 913
Середньорічна кількість акцій (шт) 11 302 11 302
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

167 79

Голова Правління Банку  Качуровський В.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАС І КО» Код ЄДРПОУ: 
24727853, Місцезнаходження Товариства: 01034, 

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 30/18
повідомляє, що 07 квітня 2017 року о 11-00 відбудуться річні загальні 

збори акціонерів.
Місце проведення зборів – 02140, м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2, оф.9

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря збо-
рів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товари-
ства.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

5. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську 

діяльність Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2016 рік.
8. Про припинення повноважень Ревізора.
9. Про обрання Ревізора.
10. Про припинення повноважень Генерального директора.
11. Про обрання Генерального директора Товариства

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 709,9 738,3
Основні засоби 183,5 200,4

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 165,6 165,6
Сумарна дебіторська 
заборгованість

65,4 98,4

Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 0,2
Нерозподілений прибуток -933,2 -428,9
Власний капітал -623,1 -118,8
Статутний капітал 300,0 300,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1333 857,1
Чистий прибуток (збиток) -506,8 -227
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2000 2000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

3 3

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 07.04.2017 р. з 10-00 до 10-45 за місцем проведення зборів. Для 
реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати пас-
порт або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — також 
документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загаль-
них зборах. Акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходжен-
ням Товариства в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10-00 до 17-00, а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  – 
генеральний директор Щербінін О.В.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загаль-
них зборах: станом на 24 годину - 03.04.2017р. Пропозиції щодо порядку 
денного загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в по-
рядку, визначеному законодавством України. Довідки за телефоном (044) 
220-15-87.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПАС І КО» 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00379614, місцезнаходження: 41600, Сумська обл., 
м. Конотоп, вул. Генерала Тхора, 104)

(надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «06» квітня 2017 року о 
10 годині 00 хвилин за адресою: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, 

вул. Генерала Тхора, 104 (в приміщенні адміністративного корпусу 
Товариства (зал засідань №1).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 
зборах відбудеться «06» квітня 2017 року 

з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за місцем проведення 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах акціонерів Товариства

– станом на 24-00 годину «31» березня 2017 року.
Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що  

посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно нада-
ти довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноважен-
ня), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства 
України.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това-

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

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

слідками його розгляду.
7. Звіт ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
8. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради То-

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

членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також 
обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених до-
говорів з членами наглядової ради Товариства.

11. Про припинення повноважень членів правління Товариства.
12. Про обрання членів правління Товариства.
13. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних 

правочинів.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів Товариства.

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

Найменування показника 
період 

звітний 
2016 рік

попередній
2015 рік

Усього активів 7268 6530
Основні засоби 3894 3127
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1836 1851
Сумарна дебіторська заборгованість 950 909
Грошові кошти та їх еквіваленти 306 539
Нерозподілений прибуток 5927 5675
Власний капітал 219 219
Статутний капітал 4484 4245
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 1341 855
Чистий прибуток (збиток) 0,29 1,53
Середньорічна кількість акцій (шт.) 874934 874934
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)

207 213

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, можуть осо-
бисто або через своїх представників, повноваження яких належних чином 
підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань проекту порядку денного, та з проектом (проектами) рі-
шення з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товари-
ства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 08-00 години до 17-00 години 
(обідня перерва з 12-00 до 13-00), (а в день проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у 
місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами 
та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в адміні-
стративному корпусі Товариства (кабінет №21). У письмовому запиті акці-
онера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кіль-
кість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного 
облікового реєстру). Відповідальна особа Товариства за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами: економіст з фінансової роботи – Па-
сенкова Ж.В. телефон для довідок – (05447) 6-12-40.

Наглядова рада Товариства

Акціонеру ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
Публічне акціонерне товариство «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 

03358481, адреса: 03039, м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, корп 1-А) 
повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради річні загальні збори ак-
ціонерів товариства відбудуться 13 квітня 2017 року о 11-30 годині за 
адресою: м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, корп 1-А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії
2. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
3. Звіт виконавчого органу за результатами роботи АТ за 2016 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами роботи АТ за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради за результатами роботи АТ за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту АТ за 2016рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, 

Ревізора та Наглядової ради.
8. Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту та положень Товариства.
10. Затвердження договорів та проектів договорів. 
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 13 квіт-

ня 2017 року, початок о 11-00, закінчення о 11-25 годині. Для участі акціоне-
рів (їх представників) в загальних зборах при собі необхідно мати документ, 
що посвідчує особу (представникам необхідно мати довіреність). Адреса 
веб-сторінки в мережі Інтернет де можна ознайомитися з проектами рішень 
з питань порядку денного – 03358481.infosite.com.ua.З матеріалами 
пов’язаними з порядком денним акціонери можуть ознайомитись в робочі 
дні з 09.30 до 16.00 за адресою: м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, 
корп 1-А, приймальна директора. А в день проведення річних Загальних 
Зборів Акціонерів – за місцезнаходженням товариства, а також у місці їх 

проведення Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Голова 
Правління Хвостенко С.М. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: 24-00 год. 07.04.2017р.Якщо до по-
рядку денного будуть внесені зміни, то остаточний порядок денний буде 
надруковано в газеті «Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 10 днів до по-
чатку зборів. Тел. для довідок: (044) 5257427

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016р. 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 12757,8 11420
Основні засоби 7462,9 5063
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 788,7 693,7
Сумарна дебіторська заборгованість 2752,1 2601
Грошові кошти та їх еквіваленти 110,2 31
Нерозподілений прибуток 5560,2 5362,0
Власний капітал 8428,5 8230
Статутний капітал 2795 2795
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 4272,7 3147
Чистий прибуток (збиток) 201,2 214
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 794 630 2 794 630
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 17
З повагою ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САД»
(ідентифікаційний номер 00414701)

Місцезнаходження товариства: 42763, Україна, Сумська область, 
Охтирський р-н, село Високе , вулиця Харківська, будинок 28

Оголошення
Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

15 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 42763, Україна, Сум-
ська область, Охтирський р-н, село Високе , вулиця Харківська, буди-
нок 28 (адміністративне приміщення, І поверх, кімната ПрАТ «САД») 
відбудуться річні чергові загальні збори акціонерів приватного акціонерно-
го товариства «САД», далі – ПрАТ «САД», Датою складення переліку акці-
онерів для сповіщення про загальні збори є 01 березня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійсню-
ватись реєстраційною комісією ПрАТ «САД» за місцем проведення загаль-
них зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 15 квітня 2017 року : 
Україна, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе , вулиця Харків-
ська, будинок 28. Для реєстрації участі у річних чергових загальних зборах 
акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на 
право участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів товариства, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах ПрАТ «САД» визначено 11 квітня 2017 року (скла-
дається станом на 24 годину).

Проект порядку денного
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.. 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів то-

вариства.
4. Звіт директора товариства за 2016 рік. 
5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2016 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту 

Ревізора Товариства. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
8. Розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумка-

ми 2016 року. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень директора товариства.
10. Обранння директора товариства.
11. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором то-

вариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання контракту з директором товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.
13. Обрання ревізора товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-
ся з ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правового договору з ревізором.

15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Акціонери товариства та їх повноважні представники можуть ознайоми-

тися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного за адресою місто Охтирка, вулиця 8 Березня, 42, Сумська обл.,  
2 поверх кабінет юристів у робочі дні з 09.00. до 16.00. перерва з 12.00 до 
13.00. В день проведення зборів ознайомитися з документами можливо в 
місці проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа товариства 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами дирек-
тор Сугак Олексій Вікторович /05446/ 2-30-80.

Для ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного ЗЗА, акціонер, або його повноважний представник 
за відповідною довіреністю має звернутися за адресою місто Охтирка, ву-
лиця 8 Березня, 42, Сумська обл., 2 поверх кабінет юристів із письмовою 
заявою на ім’я товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщена на веб сайті за адресою sad.
okhtyrka.net
Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства 

за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 158170 109456
Основні засоби та нематеріальні активи 48720 42748
Довгострокові фінансові інвестиції 45 45
Запаси 53528 39307
Сумарна дебіторська заборгованість 48139 22065
Грошові кошти та їх еквіваленти 8749 190
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 134231 96504
Статутний капітал 785 785
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 8351 7275
Чистий прибуток (збиток) 14803 4892
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
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) 158 196

Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні.
Директор ПрАТ «САД» ______________ Сугак О.В.

 Повідомлення про намір придбання значного пакета акцій товариства
Згідно ст.64 ЗУ «Про акціонерні товариства» ПРИВАТНЕ ПІД-

ПРИЄМСТВО «ІЧНЯНСЬКИЙ БЕТОН» (код ЄДРПОУ 
39134369 повідомляє про намір придбання значного пакету акцій Приват-
ного акціонерного товариства «Ічнянське районне виробниче об’єднання 
по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» (код ЄДРПОУ 05491847) 

– далі «Товариство». На дату оприлюднення цього повідомлення Приват-
ному товариству «Ічнянський бетон» та його афілійованим особам не на-
лежить жодної акції Товариства.

ПП «Ічнянський бетон» має намір придбати 885 923 штуки простих імен-
них акцій Товариства.

Директор ПП «Ічнянський бетон»  С.І.Ясенівка

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛАД»

місцезнаходження товариства: Україна, 01033, м. Київ, 
вул. Горького*, 29, код за ЄДРПОУ 32920946

(далі ЗАТ «Страхова компанія «Лад»)
повідомляє про те, що позачергові Загальні збори акціонерів ЗАТ «Стра-

хова компанія «Лад» відбудуться 20 квітня 2017 року о 16 год.00 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Горького*, 29.

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

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 
ЗАТ «Страхова компанія «Лад».

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціо-
нерів ЗАТ «Страхова компанія «Лад».

3. Затвердження ліквідаційного балансу ЗАТ «Страхова компанія 
«Лад».

Перелік акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «Лад», які мають право на 
участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ЗАТ «Страхова компа-
нія «Лад», призначених на 20 квітня 2017 року, складається станом на  
24 годину 13 квітня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «Лад» для 
здійснення персонального повідомлення про проведення 20 квітня 2017 
року позачергових Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Страхова компанія 
«Лад» - 28 лютого 2017 року.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів 
ЗАТ  «Страхова компанія «Лад» буде здійснюватися Реєстраційною ко-
місією ЗАТ «Страхова компанія «Лад» 20 квітня 2017 року з 15-30  
до 16-00 за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціо-
нерів.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайоми-
тися з документами, а також шляхом отримання їх копій для ознайомлен-
ня, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачер-
гових Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом ознайомлення з 
ними за адресою: м. Київ, вул. Горького*, 29. у робочі дні з 08:00 до 17:00 
(перерва з 12:00 до 12:45). Посадова особа ЗАТ «Страхова компанія «Лад», 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голо-
ва Ліквідаційної комісії ЗАТ «Страхова компанія «Лад» Осіпенко В.Б., тел. 
(044) 599-07-07.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів  
акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «Лад», акціонер або його поваж-
ний представник за відповідною довіреністю має звернутися за  
адресою: м. Київ, вул. Горького*, 29 із письмовою заявою на ім’я  
Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 599-07-07. 

Ліквідаційна комісія.
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Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНВЕСТСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 32236980) 
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 

куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 14.04.2017 
року об 11.00 за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 45-Б, офіс 19.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: Час початку реєстрації акціонерів - 10:00, час закінчення реєстрації 
акціонерів - 11:00.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10.04.2017 року (станом на 24 годину).

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

Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціоне-

рів Товариства.
4. Засвідчення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
5. Звіт генерального директора за 2016 рік. Основні напрямки діяльнос-

ті у 2017 році.
6. Звіт Наглядової ради.
7. Звіт Ревізійної комісії. 
8. Затвердження річного звіту та балансу.
9. Розподіл прибутку і збитків.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання чле-

нів Наглядової ради.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів 

Ревізійної комісії. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства.

13. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
14. Про надання повноважень на вчинення дій, пов’язаних із держав-

ною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства. 
15. Затвердження Положень Товариства.

16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: вівторок – се-
реда з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 45-Б, офіс 19. 
Контактна особа – Полухін Андрій Юрійович, н.т. (057) 754-55-82.

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.investsintez.com.ua

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 15433,9 14908,6
Основні засоби 5023,7 5108,2
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 2166,3 2166,3
Сумарна дебіторська заборгованість 8242,4 7622,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,5 0,9
Нерозподілений прибуток -2373 -1193,4
Власний капітал 6387,4 7567,0
Статутний капітал 8760,4 8760,4
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 9046,5 7341,6
Чистий прибуток (збиток) -1179,6 31,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 87604 87604
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 7

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видан-
ня): № __ від __.02.2017 року в офіційному друкованому виданні «Відо-
мості НКЦПФР» 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Генеральний директор ____________  Полухін А.Ю.
 (підпис)
 м.п.  02.03.2017

Повідомлення
 про виникнення особливої інформації про емітента 

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

СТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 35590956 
3. Місцезнаходження: вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А), м. Київ, Укра-

їна 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-93-97
5. Електронна поштова адреса: vkutova@ap-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// www.ap-bank.com 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статут-
ного капіталу 

2. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів: 28 лютого 

2017 року.
Назва органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів: 

Єдиний акціонер ПАТ «АП БАНК», Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед (Рішен-
ня № 1 від 28 лютого 2017 року).

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: При-
йнято рішення додатково розмістити 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) про-
стих іменних акцій загальною номінальною вартістю 50 000 000 (п’ятдесят 
мільйонів) гривень за рахунок додаткового внеску акціонера, шляхом здій-
снення приватного розміщення простих іменних акцій відповідно до статті 
28 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Розмір збільшення статутного капіталу шляхом додаткового ви-
пуску акцій: Планується збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «АП 
Банк» до 210 000 000 (двохста десяти мільйонів) гривень. Розміщуються 
50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) простих іменних акцій з номінальною 
вартістю 1 (однієї) акції у розміні 1 (одна) гривня, загальною номіналь-
ною вартістю 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень, за ціною –  
1 (одна) гривня за 1 (одну) акцію, яка є не нижчою за ринкову вартість, 
що затверджена Спостережною радою ПАТ «АП БАНК» (Протокол № 3 
від 24 лютого 2017 року). Ринкова вартість акцій визначена на підставі 

звіту суб’єкта оціночної діяльності ПП «АВЕРТІ» від 23 лютого 2017 
року. Розміщення акцій не призведе до зміни власника значного пакету 
акцій емітента.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних 
паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емі-
тента на дату прийняття цього рішення складає: 31,25%. 

Співвідношення (у відсотках) загальної суми цінних паперів емітента, 
які знаходяться в обігу до розміру статутного капіталу емітента на 
дату прийняття цього рішення складає: 100,00%. 

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що 
розміщуються: Акції, що розміщуються, надають акціонерам ті ж самі пра-
ва, що й існуючі акції. Спосіб оплати цінних паперів (акцій): Оплата акцій 
проводиться виключно грошовими коштами в національній валюті України 
у безготівковому порядку. 

Мета розміщення цінних паперів (акцій): Акції додаткового випуску 
розміщаються з метою підвищення фінансової стабільності і забезпе-
чення подальшого розвитку ПАТ «АП БАНК». Напрями використання 
отриманих коштів: Кошти, отримані від продажу акцій нової емісії, бу-
дуть направлені на підтримання ліквідності ПАТ «АП Банк» та кредиту-
вання клієнтів – юридичних осіб, що є виробниками сільськогосподар-
ської продукції.

Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що 
прийняв рішення про розміщення цінних паперів; відомості про кількість 
цінних паперів емітента, якими вони володіють: Рішення про розміщення 
прийняте єдиним акціонером – компанією Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед; 
члени органів управління ПАТ «АП Банк» не володіють акціями ПАТ «АП 
Банк». 

Інформація про можливість конвертації цінних паперів (акцій): Можли-
вість конвертації акцій не передбачається.

Інформація про приватне розміщення акцій: Проводиться приватне 
розміщення простих іменних акцій ПАТ «АП БАНК» виключно серед акціо-
нерів (а саме шляхом їх продажу акціонеру, який на дату прийняття рішен-
ня про приватне розміщення простих іменних акцій ПАТ «АП БАНК» є єди-
ним акціонером банку).

Голова Правління  С.А . Щепанський 
01.03.2017р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
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 ПРАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 
(код ЄДРПОУ 32275840) , що знаходиться за адресою : 17500, Черні-

гівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34 ( надалі Товариство) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства , які відбудуться 05 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою : 
17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34, кабі-
нет голови правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10.00 до 
10.45 години в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – 
доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинно-
го законодавства.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у за-
гальних зборах 30 березня 2017 року на 24 годину.

Порядок денний
1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів 

акціонерів, обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 

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

наслідками 
розгляду звіту. 
4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Реві-

зора.
5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку товариства або покриття збитків Товариства за 

2016 рік.
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвер-

дження Статуту у новій редакції. Обрання особи яка уповноважується на 
підписання Статуту Товариства у новій редакції

8. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товари-
ства. 

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової ради.

9. Про припинення повноважень Правління Товариства.
10. Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Про значні правочини Товариства.
Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного загальних зборів , акціонери мають можливість з 
понеділка по п’ятницю з 8.00 по 17.00 за адресою : 17500, Чернігівська 
обл., м.Прилуки, вул. Дружби Народів,34, кабінет голови правління. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – т. в. о. голови правління Рожко Артем Миколайович. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань , включених до порядку денного: http/32275840.wix.
com/prilmeat.

Довідки за телефоном (04637) 53257
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 
тис. грн.

 Найменування показника
 період

 звітний  попере-
дній

Усього активів 7643 8415
Основні засоби 7024 7216
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1100 924
Сумарна дебіторська 
заборгованість

4940 172

Грошові кошти та еквіваленти 823 18
Власний капітал 9079 5110
Статутний капітал 5153 5153
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

(2065) (6034)

Довгострокові зобов’язання 146 861
Поточні зобов’язання 5285 2788
Чистий прибуток(збиток) 3967 (442)
Середньорічна кількість акцій 5153249 5153249
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів , витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

40 49

Наглядова рада ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 
05502098, місцезнаходження: 65025, Одеська обл., місто Одеса, 21-й км 
Старокиївської дороги, будинок 38 (далі — Товариство), повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 5 квітня 
2017 року о 10.00 за місцем: 65025, місто Одеса, 21-й км Старокиїв-
ської дороги, будинок 38, 1-й поверх адміністративної будівлі, кім-
ната № 1-26. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах про-
водиться з 9.15 до 9.50 у день та за місцем проведення загальних 
зборів. 

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен-
ня про припинення їх повноважень. 

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - 
господарської діяльності Товариства у 2016 році та його затверджен-
ня.

3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу 
Товариства за 2016 рік та його затвердження.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та його 
затвердження.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. 

6. Затвердження річного звіту Товариства. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених чинним законодавством.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинів та надання відповідних повноважень.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради та Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Нагля-
дової ради.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах — станом на 24 годину 30 березня 2017 року.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-

ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://www.kojzavod.com.ua 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товари-
ства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за 
адресою: 65025, місто Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, будинок 38, 
кабінет директора (кімната № 1-17). Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — директор Вдовіченко Л.А. Довідки за 
телефоном (048) 738-46-47 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

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

23218
5103

3
14561
2817
732

-21741
-20587
1154

30014
13791

-53
4615760

-

-

34

19943
5772

3
9140
4774
244

-14158
-20517
1154

30099
10361
-21671

4615760

-

-

35

Затверджено Наглядовою радою Товариства
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Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ», ідентифікаційний код 00952344, яке 
знаходиться за адресою: вул. Елеваторна, буд. 5 смт. Мирне, Калан-
чацького району Херсонської області (надалі - Товариство) повідо-
мляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - 
Збори).Дата та час проведення Зборів: 07 квітня 2017 року о 13 год. 
00  хв.Місце проведення Зборів: вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засідань) 
смт. Мирне, Каланчацький р-н, Херсонська область. Час початку реє-
страції учасників Зборів: 07 квітня 2017 року об 12 год. 00 хв.Час за-
кінчення реєстрації учасників Зборів: 07 квітня 2017 року о 12 год. 
45  хв.Дата та час відкриття Зборів: 07 квітня 2017 року о 13 год. 00 хв. 
Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засі-
дань) смт. Мирне, Каланчацький р-н, Херсонська область. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
03  квітня 2017 року.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

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

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-

сумками роботи Товариства у 2016 році.
7. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Генераль-

ного директора Товариства.
8. Про обрання (призначення) Генерального директора Товариства.
9. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів На-

глядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі : доку-
мент, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіре-
ність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фі-
зичних осіб).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний
2016р.

Попере-
дній

2015р.
Усього активів 68294 68638
Основні засоби 30132 32525
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10934 15204
Сумарна дебіторська заборгованість 3713 5926
Грошові кошти та їх еквіваленти 23515 14923
Нерозподілений прибуток -5557 - 5605
Власний капітал 67580 68042
Статутний капітал 4232 4232
Довгострокові зобов'язання - - 
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) -5557 - 5653
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16926400 16926400
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)

163 181

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: вул. Еле-
ваторна, буд. 5, смт. Мирне, Каланчацький район, Херсонська область, у 
робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. в кабінеті «юридичний відділ», 
в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми по-
ложеннями Товариства, а в день проведення Зборів також у місці їх про-
ведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, – Маслова Олена Вікторівна. Телефони 
для довідок : /05530/ 3-92-95, адреса вебсайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного: http://kkhp.pat.ua.Наглядова рада ПрАТ «Каланчацький КХП»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АТОМ»

Код за ЄДРПОУ 25163708
(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 3), 

повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 07 квітня 2017 року о 16-00 год. за 
адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 3, 
ПрАТ  «Атом», кабінет Генерального директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день прове-
дення зборів з: 15-30 до 15-50 год. на підставі документу, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на 
передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодав-
ством України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: на 24 годину 03 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного: 
1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної ко-

місії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора ПрАТ «Атом» про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПрАТ  «Атом» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на  

2017 рік. 
8. Обрання Ревізора ПрАТ «Атом».

Основні показники 
фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Атом» 

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

Звітний Попере-
дній

Усього активів 21 808,6 24 985,7
Основні засоби 778,1 772,8
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1 432,0 1 428,6
Сумарна дебіторська 
заборгованість

19 565,2 22 751,6

Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 0,2 
Нерозподілений прибуток (2 243,7) (2 033,4)
Власний капітал (2 040,9) (1 830,6)
Статутний капітал 116,8 116,8
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 23 849,5 26 816,3
Чистий прибуток (збиток) (210,3) (567,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 680 11 680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Атом», на якому розміщується ін-
формація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: www.atom.poltava.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 3, ПрАТ «Атом», кабінет Гене-
рального директора, а у день проведення Загальних зборів - також у місці 
їх проведення.

Відповідальна особа – Генеральний директор Марченко А.Б.
Телефон для довідок: (0536) 79-75-51.

Генеральний директор ПрАТ «Атом»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор ПрАТ «Атом» ____                  А.Б. Марченко
         (найменування посади)  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  01.03.2017 р. 
  (дата)
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Приватне акціонерне товариство «Ремпобуттехніка» (код 
ЄДРПОУ 03054947) , місцезнаходження: 25006, м. Кіровоград, вул. Бе-
ляєва, 2, кімната 1, повідомляє про проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 квітня 2017 р. о 10.00 
за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Беляєва, 2, кімната 1. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 09.30 до 09.50. Для учас-
ті в загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, для представників – довіреність. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах 04 квітня 2017 р. на 
24.00.

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

1.Обрання голови та членів лічильної комісії.
2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акці-

онерів.
4.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних 

зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
5.Звіт виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту.
6.Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту.
7.Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік
9.Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2016 

рік.
10.Прийнятття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
11.Обрання членів наглядової ради.
12.Припинення повноважень Ревізора товариства.
13.Обрання Ревізора товариства.
14.Затвердження умов цивільно - правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами наглядової ради, ревізором та виконавчим ди-
ректором товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контр актів). 

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 119.6 121.7
Основні засоби 103.5 112.6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 6.4 5.8
Грошові кошти та їх еквіваленти 3.3 3.3
Нерозподілений прибуток -53.5 -55.0
Власний капітал 76.1 74.6
Статутний капітал 68.0 68.0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 43.5 47.1
Чистий прибуток (збиток) 1.5 10.6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1360 1360
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 2

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з проектом 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у робочі дні з 09.00 до 
12.00 за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Беляєва ,2, кімната 1, а також 
в день зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до закінчення 
здійснення реєстрації. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проект 
порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: https://sites.google.com/site/rempoboottehnica. По-
садовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, євиконавчий директор Зюзь Олександр Іванович.

Наглядова рада ПрАТ «Ремпобуттехніка» 

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТУРБОАТОМ»; 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс (057) 

349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 
ІІ. Текст повідомлення

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Турбоатом» від 01.03.2017 р. 
(Протокол № 2-НР) у складі Дирекції Товариства, відбулися наступні змі-
ни:

- припиняються повноваження члена Дирекції - заступника генерально-

го директора з маркетингу Буракова Олександра Сергійовича, паспорт се-
рія МК № 621467, виданий Чугуївським РВ УМВС України в Харківській об-
ласті 22.09.1997 р. Перебував на посаді з 02.04.2010 р. Володіє часткою в 
статутному капіталі Товариства 0,000236% (1000 шт.). Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Дирекції – заступника генерального ди-
ректора Коршунова Олексія Олеговича, паспорт серія МТ № 270640, ви-
даний Московським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській обл., 
21.02.2013 р. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 
начальник управління маркетингу ПАТ «Турбоатом». Володіє часткою в 
статутному капіталі Товариства 0,000236% (1000 шт.). Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор _________________ В.Г. Суботін 
М.П.

01.03.2017 р.

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: 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 використовується 

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 по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Відповідно до рішення єдиного акціонера Банку - ПАТ Сбєрбанк від 

01.03.2017 (Рішення №1) припинено достроково (01.03.2017) повнова-
ження Заступника Голови Ради Банку Сагайдак Світлани Олексіївни 
(паспорт 4513 085900, виданий Відділом УФМС Росії по м.Москва по 
району Зюзіно 16.05.2013). Посадова особа володіє часткою у статутно-
му капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та поса-
дові злочини не має. На посаді заступника Голови Ради Банку посадова 
особа перебувала 10 місяців. Замість посадової особи нікого не призна-
чено.

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»
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ПрАТ «Західна Промислова Група», місцезнаходження Волинська 
обл., м. Нововолинськ, вул. Островського, 64 повідомляє про прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 
2017 року об 11.00 годині за адресою: Волинська обл., м. Новово-
линськ, вул. Шахтарська, 55 (кабінет голови правління) . Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) буде проводитись за місцем прове-
дення зборів 20.04.2017р. з 10.00 год. до 10.50 год. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах  –13.04.2017р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про затвердження регламенту проведення Зборів та порядку го-

лосування на Зборах акціонерів Товариства. 
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік 

. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками ді-

яльності за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення 
особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів. 

10. Затвердження значних правочинів, які були укладені Товари-
ством протягом року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що 
посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства.

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
у виконавчому органі Товариства за адресою: Волинська область, 

м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 55 (кабінет голови правління), 
у робочі дні з 10.00 до 17.00 год., в день проведення загальних 
зборів – у місці їх проведення.. Особою, відповідальною за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами є голова правління 
Луцик Віктор Арсентійович. Довідки за телефонами:  
(03344) 40400.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
Зборів: http://zpg.in.ua/

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Західна промислова 

група» (тис.грн.)

Найменування показника  П е р і о д
2016 рік 2015 рік

Усього активів 36051 23537
Основні засоби 10400 5734
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 17767 9389
Сумарна дебіторська 
заборгованість

6652 3993

Грошові кошти та їх еквіваленти 356 1692
Нерозподілений прибуток 19380 14305
Власний капітал 19640 14565
Статутний капітал 260 260
Поточні зобов’язання 16411 8972
Чистий прибуток (збиток) 5075 5607
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

260 260

Кількість викуплених акцій (шт.) 0 0
Сума коштів, витрачених на викуп 
акцій

0 0

Чисельність працівників 
(чол.)

197 177

ПрАТ «ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента -Публiчне акцiонерне товариство 

«Вториннi ресурси»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента -24714951
3. Місцезнаходження емітента-25006 м. Кiровоград вул. Виставочна,2г
4. Міжміський код, телефон та факс емітента -0522 567308 0522 

567308
5. Електронна поштова адреса емітента -vtor_resurs@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації -http://www.vtorres.kr.ua/
7. Вид особливої інформації-Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення

Голова правлiння (генеральний директор) Татарченко Анатолiй Ва-
сильович (паспорт: серiя ЕВ номер 324497 виданий Ленiнський РС у  
м. Кiровоградi УДМС України в Кiровоградськiй областi 17.10.2012) 
звiльнено 28.02.2017 р.(дата вчинення дiї 28.02.2017) Акцiями Товари-

ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 
10.10.2016 року по день звiльнення. Рiшення прийнято Протоколом 
засiдання Наглядової ради ПАТ «Вториннi ресурси» № 28/02/17 вiд 
28.02.2017 року. 

Голова правлiння (генеральний директор) Слiпченко Iван Миколайович 
(паспорт: серiя ТТ номер 074653 виданий Святошинським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 09.09.2011) обрано 28.02.2017 р.(дата вчинення дiї 
28.02.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - згiдно 
Положення та Статуту Товариства з випробувальним термiном 3 (три) 
мiсяцi, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 01.10.2013 
по 16.06.2014 року працював на посадi директора з капiтального 
будiвництва ТОВ «Єврофiнанс ЛТД». Рiшення прийнято Протоколом 
засiдання Наглядової ради ПАТ «Вториннi ресурси» № 28/02/17 вiд 
28.02.2017 року.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння (генеральний директор) ___ Слiпченко Iван Миколайович

М.П.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВТОРИННI РЕСУРСИ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента-Приватне акцiонерне товариство 
«Львiвський локомотиворемонтний завод»

2. Код за ЄДРПОУ-00740599
3. Місцезнаходження-79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Міжміський код, телефон та факс-0322378404 

5. Електронна поштова адреса-info@lvivlrz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-www.lvivlrz.com
7. Вид особливої інформації-Зміна складу посадових осіб емітента
-

II. Текст повідомлення
Галелюка М.Я. звiльнена з посадиголовного бухгалтера за власним ба-

жанням.Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
Феди к А.Д.призначений Головним бухгалтером ПрАТ «ЛЛРЗ».Згоди на 

розкриття паспортних даних не надано.Непогашеної судимостi за корисливi 
злочини не має.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВIВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
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Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагі-
страль» (код за ЄДРПОУ - 31630408, місцезнаходження: 01133, м. Київ, 
вул. Кутузова, буд. 18/7, офіс 212, далі - Товариство), повідомляє про скли-
кання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
07 квітня 2017 року о 10-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Генерала Ал-
мазова (Кутузова), буд. 18/7, офіс 212.

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

ства. 
3. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження 

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

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної 
комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за результатами 2016 року.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства 

на 2017 рік. Затвердження Стратегії розвитку Товариства
10. Зміна типу Товариства.
11. Зміна найменування Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
13. Затвердження, внесення змін та доповнень шляхом викладення в 

новій редакції внутрішніх положень Товариства.
14. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства
17. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що 

укладатимуться з Головою та  членами Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової 
ради.

18. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

21. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
22. Про обрання Директора Товариства.

23. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
24. Зміна місцезнаходження Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://
transmagistral.com.ua

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеть-
ся 07 квітня 2017 року з 09-00 до 09-50 години за місцем проведення річних 
загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів – на 24 годину 03 квітня 2017 року.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законо-
давства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, 
та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери 
та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні робочі години за 
адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова (Кутузова), буд. 18/7, офіс 212, а 
в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведен-
ня. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, – Генеральний директор Винник Олег Вікторович.

Довідки за телефоном: (044) -286-00-71(72,73).
Наглядова рада

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

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 16320 8394
Основні засоби 63 29
Довгострокові фінансові інвестиції 359 328
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 4520 53
Грошові кошти та їх еквіваленти 11377 7983
Нерозподілений прибуток (90) (1099)
Власний капітал 8148 7193
Статутний капітал 7000 7000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 540 147
Чистий прибуток (збиток) 1009 (981)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700000 700000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

До уваги акціонерів 

ПАТ «СК «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕКТР МХП»
(04116, м.Київ, вул. В.Василевської, 7)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «Спектр МХП» від-
будуться 04.04.17 о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. В.Василевської, 7 в 
приміщенні ПАТ «Спектр МХП» (кімната для переговорів, кім. 313). Ре-
єстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 10.30 до 11.45 
за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформ-
лену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - 29 березня 2017 року. 

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 

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

його розгляду.
5. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками робо-

ти у 2016 році.
До дати проведення зборів та у день проведення зборів акціонери мо-

жуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за адресою: м.Київ, вул. В.Василевської, 7 
кім.  309-а, посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-

лення акціонерів з документами – Жернова Тетяна Іванівна, телефон:  
238-92-96, веб-сайт: www.spektr.kiev.ua. Пропозиції акціонерів щодо порядку 
денного загальних зборів приймаються за цією адресою не пізніше ніж за  
20 днів до дати проведення зборів у письмовій формі.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Спектр 

МХП» у 2016 році (тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 3771 3719
Основні засоби 2960 3240
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9 24
Сумарна дебіторська заборгованість 674 325
Грошові кошти та їх еквіваленти 87 105
Нерозподілений прибуток 1043 1357
Власний капітал 290 24
Статутний капітал 1159 1159
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3481 3743
Чистий прибуток (збиток) 314 273
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4635828 4635828
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 21

Голова правління  С.Д.Іванов
Головний бухгалтер  А.Г.Сом
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МАГАЗИН 

«БУДИНОК МЕБЛІВ»
Публічне акціонерне товариство «Магазин «Будинок меблів», місцезна-

ходження якого: 01133, м. Київ, бульвар Дружби народів, 23, код за 
ЄДРПОУ: 14356278 (надалі – Товариство або ПАТ «Магазин «Будинок ме-
блів»), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Това-
риства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені 09 квітня 2017 року 
о 10:00 годині за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 23, в 
приміщенні торгового залу магазину ПАТ «Магазин «Будинок меблів». 
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
здійснюватиметься 09 квітня 2017 року за місцем їх проведення. Початок 
реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення – о 09 год. 45 хв.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: 
акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (до-
віреній особі) - документ, який ідентифікує особу представника та довіре-
ність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або 
інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь 
у Загальних зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах, встановлена 04 квітня 2017 року (станом на 
24 годину).

Проект Порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товари-

ства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних 

зборів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлете-
нів для голосування.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2016 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-
ректора Товариства за 2016 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викла-

дення їх у нових редакціях.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-

ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства.

14. Про підтвердження повноважень членів Ревізійної комісії Товари-
ства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ 
«Магазин «Будинок меблів» (тис.грн.)

Найменування показника період
Звітний, 
2016р.

Попередній, 
2015р.

Усього активів 64227
Основні засоби 20260
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0
Запаси 37708
Сумарна дебіторська заборгованість 3399
Грошові кошти та їх еквіваленти 1327
Нерозподілений прибуток (16197)
Власний капітал 11803
Статутний капітал 28000
Довгострокові зобов'язання 0,0
Поточні зобов'язання 52424
Чистий прибуток (збиток) (5741)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 560000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

136

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 
з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у кабінеті №42 на 1-му 
поверсі ПАТ «Магазин «Будинок меблів» у робочі дні з 10:00 до 16:00 та/чи 
по тел. (044) 2000047, а в день проведення Загальних зборів – в місці їх 
проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами призначено Корпоративного се-
кретаря – Петренко Володимира Євгеновича, тел. (044)2000047.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  – http://14356278.smida.gov.ua/.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних збо-
рах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування 
рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах та за консультаціями по всім питанням 
участі у Загальних зборах звертатись необхідно до Депозитарної установи 
ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: 01133, м. Київ,  
вул. Є. Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; 
тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

Наглядова рада ПАТ «Магазин «Будинок меблів»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЙ-

НА ФАБРИКА «ПРОМЕТЕЙ», Закарпатська обл., м. Хуст , вул. 
Духновича , будинок 2 , доводить до відома всіх акціонерів , що 21 квіт-
ня 2017 р. , о 14.00 годині , за адресою Закарпатська обл., м. Хуст , 
вул. Духновича ,будинок- 2 , в кабінеті наглядової ради АТ «Про-
метей» відбудуться загальні збори акціонерів АТ «Прометей». Реєстра-
ція акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється з 12.00 по 
14.00 годин , дата складання переліку акціонерів , які мають право на 
участь у загальних зборах 24.00 година 17 квітня 2017 року .Перелік 
питань , що виноситься на голосування, згідно з порядком денним, 
наступний: 

1- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ *Проме-
тей*

2-.Внесення змін до статуту АТ «Прометей» які зокрема передбачають 
зміну типу товариства з публічного на приватне, а також зміну найменуван-
ня з Публічного акціонерного товариства «Швкйна фабрика «Прометей» на 
Приватне акціонерне товариство «Швейна фабрика «Прометей» та затвер-
дження нової редакції статуту.

3- Затвердження кодексу корпоративного управління та положень про 
загальні збори , наглядову раду, ревізійну комісію, виконавчий орган  
АТ *Прометей*

4- Звіт наглядової ради , виконавчого органу та ревізійної комісії про 
результати діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, та звіту ревізійної 
комісії.

5- Затвердження річного звіту АТ «Прометей»за 2016 рік.
6- Розподіл прибутку АТ «Прометей» за 2016 рік

7- Прийняття рішення про припинення повноважень усіх посадових осіб 
органів АТ *Прометей*

8-.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами наглядової ради 

9- Обрання членів наглядової ради АТ *Прометей*
10- Обрання членів ревізійної комісії АТ *Прометей*
11- Обрання генерального директора АТ *Прометей*
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;- 
13592338.smida.gov.ua 

З матеріалами до зборів акціонерів, - акціонери можуть ознайомитися в 
бухгалтерії АТ «Прометей», звернувшись в робочі дні та в робочий час, до 
головного бухгалтера Нагородної М. В., а на випадок її відсутності з поваж-
них причин, до заступника головного бухгалтера Нягай О.С.

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

Усього активів звітний період 50951 попередній період 8686 
Основні засоби: звітний період 47247 попередній період 5470
Запаси: звітний період 1540 попередній період 1640
Дебіторська заборгованість:звітний період 1719 попередній період 1280
Грошові кошти та їх еквіваленти:звітний період 311 попередній період 280
Власний капітал: звітний період 50637 попередній період 8404
Статутний капітал: звітний період 102 попередній період 102
Поточні зобов'язання: звітний період 314 попередній період 282
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток): звітний період 5 попе-

редній період 266
Чисельність працівників на кінець періоду: звітного 34 попереднього 34
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 Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Київський 
дослідно-експериментальний механічний завод» (надалі – Товариство), 
яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідо-
мляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 05.04.2017р. о 10 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кири-
лівська, 40, будівля літера «Г», кабінет головного енергетика.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту ро-

боти загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління.

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

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку реві-
зійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017  рік.
8. Про розподіл прибутку за 2016 рік. Затвердження розміру річних диві-

дендів та способу їх виплати.
9. Зміна типу Товариства.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.
12. Про уповноваження особи на підписання Статуту в новій редакції та 

вчинення дії, пов’язаних з державною реєстрацію.
13. Визнання таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про 

Ревізійну комісію», внесення змін та доповнень шляхом затвердження в 
новій редакції інших внутрішніх положень Товариства.

14. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради.

17. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати 

документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково 
документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних збо-
рах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодав-
ства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 30.03.2017 р.
У разі, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом де-

позитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних па-
перах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на 
цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитар-
ній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в ор-
ганах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуван-
ні в органах емітента.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень 
з питань проекту порядку денного до дати проведення загальних зборів за 
адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, кабінет голови правління 
Товариства, у робочі дні, у робочі години з 9 до 16 години; у день проведен-
ня загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за озна-
йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного – голова правління Товариства Пшеченко О.Г. До-
відки за телефоном (044)463-66-79. Адреса веб-сайту, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до 
проекту порядку денного: http://kdemz_pat.emitent.org.ua/

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

Товариства, тис. грн.

Найменування показника
Період

звітний
2016 р.

попередній
2015 р.

Усього активів 100 201 96 031
Основні засоби 913 1 064
Інвестиційна нерухомість 84 551 78 855
Незавершені капітальні інвестиції 0 0
Запаси 743 1 027
Сумарна дебіторська заборгованість 3 557 2 768
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 620 8 443
Нерозподілений прибуток (збиток) 29 887 25 116
Власний капітал 86 180 82 724
Статутний капітал 3 500 3 500
Довгострокові зобов'язання 11 082 11 427
Поточні зобов'язання 2 939 1 880
Чистий прибуток (збиток) 3 612 5 116
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 000 000 14 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

22 22

Наглядова рада

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПАТ «КДЕМЗ»
(код за ЄДРПОУ 19130857)

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «10 квітня 2017 року 
о 10:00 годині .

Місце проведення річних Загальних зборів: 48100, Україна, м. Теребов-
ля, вул. Князя Василька 73В, кабінет № 6,(зал засідань).

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «10 квітня 
2017 року о 09:00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «10» квіт-
ня 2017 року о 09:45 годині. 

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 48100, Україна,  
м. Теребовля, вул. Князя Василька 73В, кабінет № 6 (зал засідань).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів - «04» квітня 2017 року станом на 24 :00 годину. .

Перелік питань, що виносяться на голосування(порядок денний)
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів.
4.Звіт Голови Правління ПАТ «Теребовлягаз» про результати фінансово-

господарської
діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
5. Звіт Голови Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту. 
6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 

8. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-
вариства у 2016 році

та плановий розподіл прибутку Товариства на 2017 рік.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання 

особи, яка уповноважується
на підписання договорів з членами Наглядової ради. 
12.Про припинення Товариства шляхом ліквідації та затвердження рі-

шення про ліквідацію Товариства.
13. Про затвердження внутрішнього положення «Про ліквідаційну комісію»
14. Створення ліквідаційної комісії та обрання Голови та членів ліквіда-

ційної комісії. 
15. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства.
16. Встановлення строку для подання претензій кредиторів.
17. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна Това-

риства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-

свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства України

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «ТЕРЕБОВЛЯГАЗ» (далі-Товариство)
(місцезнаходження : вул. Князя Василька 73 В, м.Теребовля, Україна, 48100), 

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
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Наглядова рада 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИїВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ» 

(надалі - Товариство), ідентифікаційний код 05421634, місцезнаходження: 
01013, м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5 повідомляє 

про проведення річних загальних зборів Товариства 
(надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 05 квітня 2017 року о 12 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Деревообробна, 3, актовий зал 

клубу Київського вищого професійного училища деревообробки.
Час початку реєстрації учасників Зборів: 05 квітня 2017 року  

об 10 год. 40 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 05 квітня 2017 року  

о 11 год. 45 хв.
Дата та час відкриття Зборів: 05 квітня 2017 року о 12 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: м. Київ, вул. Деревообробна, 3, 

актовий зал клубу Київського вищого професійного училища деревооб-
робки.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 30 березня 2017 року.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішен-
ня про припинення її повноважень.

2. Обрання голови та секретаря Зборів Товариства. 
3. Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

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

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-

сумками роботи Товариства у 2016 році.
8. Про зміну типу Товариства.
9. Про зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до статуту Товариства.
11. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
13. Про відкликання (припинення) виконавчого органу Товариства.
14. Про обрання виконавчого органу Товариства.
15. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів На-

глядової ради Товариства.
16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Товариства.

18. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Ревізійної 
комісії Товариства.

19. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
20. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що 

укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі: документ, 
що посвідчує особу акціонера чи його представника, довіреність на 
право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних 
осіб).

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

Найменування показника
період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 10004 10004
Основні засоби 9709 9709
Довгострокові фінансові інвестиції 832 832
Запаси 77 77
Сумарна дебіторська заборгованість 706 689
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 56
Нерозподілений прибуток 5820 5887
Власний капітал 9531 9464
Статутний капітал 7090 7090
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток) 67 83
Середньорічна кількість акцій (шт.) 709010 709010
Кількість власних акцій, викуплених протягом пері-
оду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

8 9

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайо-
митися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: 01013,  
м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 16 
год. 30 хв. з перервою на обід з 13год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. в порядку, 
встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями То-
вариства, а в день проведення Зборів також у місці їх проведення. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, – Пелешенко Алла Григорівна. Телефон: /044/ 467-70-34, 
адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до порядку денного: kyivdok.at24.com.ua На-
глядова рада ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ДОК»

або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних 
зборів , за письмовою заявою, за адресою: 48100, Україна, м. Теребовля, 
вул. Князя Василька 73В, кабінет № 4(економіст), з понеділка по п’ятницю з 
10:00 до 12:00 години, за винятком неробочих та святкових днів, а також у 
день проведення Загальних зборів з 8:00 до 9:00- за місцем їх проведення. 

Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвід-
чує особу, належно

оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на 
прості іменні акції Товариства. Відповідальні за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами - Запорожець В.В. та Солонинко Г.К..

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

У разі якщо Ви, як власник цінних паперів, протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депози-
тарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах 
від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та 
при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо враху-
вання цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитар-
ного обліку.

Телефон для довідок Товариства : (03551)2-16-57.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «АВС- Реєстр» : 

(0352) 25-67-43 

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

Найменування показників
період

Звітний 
2016 рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 304 315
Основні засоби (залишкова вартість) 295 311
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
 Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 1
Грошові кошти та їх еквівалент 8 3
Нерозподілений прибуток (збиток) -1695 -1692
Власний капітал -1685 -1682
Статутний капітал 8 8
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1989 1997
Чистий прибуток (збиток) -3 -13
Середньорічна кількість акцій (шт.) 138097 138097
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

0 0

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена іноформа-
ція письмового повідомлення про проведення загальних зборів разом із 
проектами рішень по кожному з питань порядку деного, які запропоновані 
для голосування: http://terebovlyagaz.tgaz.te.ua/

Голова Правління ПАТ «Теребовлягаз»  В.В. Запорожець
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Приватне акціонерне товариство «Прилуцький хлібозавод» (код за 
ЄДРПОУ 00381077), місцезнаходження:17500,Чернігівська обл. м. При-
луки, вул. Пирятинська, 45 (далі за текстом Товариство) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квіт-
ня 2017 року о 14 годині за адресою: 17500 Чернігівська обл. м. При-
луки, вул. Пирятинська 45, ПрАТ «Прилуцький хлібозавод», актова 
зала.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування 

(Порядок денний):
1. Про обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради, Генерального директора, аудитора, ревізора 

про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 
3. Затвердження річного звіту, звіту ревізора та порядку розподілу та 

використання прибутку.
4. Затвердження значних правочинів за 2016 рік.
5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 

2017 рік.
6. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-

ства.
8. Обрання Ревізора Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Визначення осіб, 

уповноважених на підписання змін до Статуту Товариства та їх державну 
реєстрацію.

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

Найменування показника
період

Звітний 
2016

Попередній 
2015

Усього активів 26713 25084
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4852 4974
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 1777 2346
Сумарна дебіторська заборгованість 19957 17284

Грошові кошти та їх еквіваленти 42 367
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7748 7076
Власний капітал 9236 8564
Статутний капітал 1185 1185
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 17477 16520
Чистий прибуток (збиток) 672 1531
Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

1185288 1185288

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

305 312

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в річних Загальних 
зборах буде проводитись за адресою проведення зборів 12 квітня 2017 
року з 11-00 до 13-30. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати 
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену 
згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складання реєстру влас-
ників іменних цінних паперів, які мають право на участь у річних Загаль-
них зборах акціонерів — станом на 24 годину 06 квітня 2017 року. Акціо-
нери чи їх представники можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів за 
місцезнаходженням Товариства (17500, Чернігівська обл. м. Прилуки, 
вул. Пирятинська 45, актова зала) у робочі дні з понеділка по п'ятницю та 
робочий час (з 8.00 до 17.00), в день проведення Загальних зборів — у 
місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, є член Наглядової ради Бобошко Людмила Бо-
рисівна.Телефон для довідок: (04637) 5-02-10. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: http://xbzpriluky.pat.ua 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Ге-
неральний директор Л. М. Супруненко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ»
(код ЄДРПОУ 33500347, місцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 10-А, офіс 67) повідомляє, про проведення за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2017 року  
о 12.00 год. у кабінеті генерального директора за адресою: м. Київ, 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 10-А, офіс 67. Реєстрація акціо-
нерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в 
день проведення зборів. Телефон: (044) 2357986.

Проект порядку денного
1. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів, обран-

ня лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-
лосування на загальних зборах акціонерів.

3. Звіт в.о. генерального директора про фінансово-господарську ді-
яльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

5. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
7. Затвердження використання прибутку (покриття збитків) за під-

сумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р.
8. Обрання ревізора Товариства.
9. Обрання генерального директора Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: 04 квітня 2017 року. Акціонери мають ознайомиться 
з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 
11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 
буд. 10-А, офіс 67 (бухгалтерія), а в день проведення загальних збо-
рів  – також в місці їх проведення. Відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами визначено в.о. генерального ди-
ректора  – Супрун Катерину Анатоліївну. Пропозиції щодо порядку 

денного загальних зборів приймаються за адресою фактичного міс-
цезнаходження Товариства. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх 
уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвід-
чують особу. Уповноважений представник також повинен мати дові-
реність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.izt.kiev.ua 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 2811,9 2876,8
Основні засоби 2333,5 2442,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 6,1 4,4
Сумарна дебіторська заборгованість 12,2 30,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 141,3 243,7
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

907,2 891,5

Власний капітал 1431,2 1415,5
Статутний капітал 362,5 362,5
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 1358,0 1458,8
Чистий прибуток (збиток) 15,7 189,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 8

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.

В.о. генерального директора  К.А. Супрун
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Публічне акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла»
місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе (Європейська), 158, 

код ЄДРПОУ 00480945,
Повідомляє про включення до проекту порядку денного 

річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 30 березня 2017 року о 10-00 годині 

пропозиції акціонера «Про зміну типу акціонерного товариства», 
який є власником більше 5 % простих акцій товариства 

ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОжНОГО З 

ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО):
Питання №1 Обрання голови і членів лічильної комісії річних загальних 

зборів акціонерів ПАТ «Полтавський завод медичного скла».
Проект рішення: Обрати голову і членів лічильної комісії у такому скла-

ді: Кислу В.П. головою лічильної комісії; Козир В.І., Шуть Л.М. та Постоль-
ник Л.І. - членами лічильної комісії.

Питання № 2 Обрання голови та секретаря річних загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «Полтавський завод медичного скла».

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Мартинову В.В. та 
секретарем загальних зборів Савицьку С.В.

Питання № 3 Затвердження регламенту та порядку денного річних за-
гальних зборів. 

Проект рішення: Затвердити регламент та порядок денний річних за-
гальних зборів та встановити наступний регламент роботи зборів: доповідь 
– до 20 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; виступ по процедурі – до 
1 хвилини. Питання ставити у письмовій формі.

Питання № 4 Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів 
для голосування з питань порядку денного.

Проект рішення: Бюлетені для голосування на річних загальних зборах 
засвідчуються підписом голови лічильної комісії після підрахунку голосів.

Питання № 5 Звіт Голови правління ПАТ «Полтавський завод медично-
го скла» про результати виробничо-господарської діяльності товариства за 
2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 
рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління ПАТ «Полтавський 
завод медичного скла» про результати виробничо-господарської діяльності 
товариства за 2016 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товари-
ства на 2017 рік.

Питання № 6 Звіт ревізійної комісії товариства про результати аудитор-
ської перевірки ПАТ «Полтавський завод медичного скла» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії товариства про ре-
зультати аудиторської перевірки ПАТ «Полтавський завод медичного скла» 
за 2016 рік.

Питання № 7 Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. Припинення 
повноважень Голови та членів 

Наглядової ради товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік та схва-

лити роботу Наглядової ради. Припинити достроково повноваження Голо-
ви та членів Наглядової ради товариства.

Питання № 8 Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової 
ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з об-
раними членами Наглядової ради. (члени Наглядової ради обираються 
кумулятивним голосуванням).

Питання № 9 Затвердження висновків аудиторської перевірки ПАТ 
«Полтавський завод медичного скла» за 2016 рік.

Проект рішення: Висновки аудиторської перевірки товариства за 2016 
рік затвердити. 

Питання № 10 Затвердження річного звіту та балансу товариства за 
2016 рік. Затвердження та розподіл прибутку за 2016 рік та порядок випла-
ти дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 
рік. Нарахувати та виплатити дивіденди за 2016 рік у розмірі 65 коп. на 
одну акцію, загальна сума 34 027 500 грн. (тридцять чотири млн. двадцять 
сім тис. п’ятсот грн. 00 коп.), з яких:

- перерахувати до державного бюджету України дивіденди у сумі 
8 506 875, 65 (вісім млн. п’ятсот шість тис. вісімсот сімдесят п’ять грн. 
65 коп.) до 01 липня 2017 р.
Виплату дивідендів за 2016 рік провести грошовими безготівковими ко-

штами на протязі 6 місяців з дня проведення зборів шляхом перерахування 
Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок відкритий у Розра-
хунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для 
зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-
кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на 
рахунки депонентів.

Питання № 11 Про внесення змін до Статуту ПАТ «Полтавський завод 

медичного скла».
Проект рішення: Виключити питання з проекту порядку денного.
Питання № 12 Про зміну типу, найменування та місцязнаходження ак-

ціонерного товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції.

Проект рішення: 
1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на при-

ватне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування Товариства:
2.1 Повне найменування Товариства:
- українською мовою – з Публічне акціонерне товариство «Полтавський 

завод медичного скла» на Приватне акціонерне товариство «Полтавський 
завод медичного скла».

- російською мовою – з Публичное акционерное общество «Полтавский 
завод медицинского стекла» на Частное акционерное общество «Полтав-
ский завод медицинского стекла».

- англійською мовою - з PJSC « Poltava Medical Glass Plant» на PrJSC « 
Poltava Medical Glass Factory» 

2.2 Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою – з ПАТ «ПЗМС» на ПрАТ «ПЗМС».
- російською мовою – з ПАО «ПЗМС» на ЧАО «ПЗМС».
3. У зв’язку з перейменуванням назви вулиці «Фрунзе» на «Європейську» 

відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації «Про 
перейменування топонімічних назв, демонтаж меморіальних дощок та зобра-
жень комуністичної символіки у місті Полтава» від 20.05.2015р. № 207, встано-
вити місцезнаходження товариства за адресою: 36008, Україна, Полтавська 
обл., м.Полтава, Шевченківський район, вул. Європейська, буд. 158.

4. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його в новій редакції. 

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товари-
ства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії, пов’язані з 
державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

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

Найменування показника

період

Звітний
2016

Попере-
дній
2015

Усього активів 484 775 412814
Основні засоби 287 546 206857
Довгострокові фінансові інвестиції 2 658 2 649
Запаси 41 444 41997
Сумарна дебіторська заборгованість 83 646 71306
Грошові кошти та їх еквіваленти 56 145 77935
Нерозподілений прибуток 456 990 380142
Власний капітал 464 752 387947
Статутний капітал 2 618 2 618
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 20 023 24867
Чистий прибуток (збиток) 110 874 111769
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52350000 52350000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 500 534

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначе-
ного порядку денного: http://www.medicalglass.com.ua/.

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 30.03.2017 р. з 
09.00 до 09.45 

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представни-
кам акціонера – документ, що посвідчує особу та доручення на право учас-
ті у зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

Місце проведення реєстрації: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе (Європей-
ська), 158, перший поверх з/у ПАТ «ПЗМС». З матеріалами та проектами 
документів, пов’язаних з порядком денним загальних зборів, можна озна-
йомитися в робочі дні з 9.00 до 16.00, перерва з 12.00 -13.00 за адресою: 
36008, м. Полтава, вул. Фрунзе (Європейська), 158, ПАТ «ПЗМС». 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Мартинова В.В., телефони для довідок:  
(0532) 67-87-79, 508-780. Нагадуємо, що виплата дивідендів за підсум-
ками 2015 року проводилась депозитарною установою ТОВ «Менедж-
мент треже трейдинг лімітид». По всіх питаннях звертатися за адресою: 
36002, м. Полтава, вул. Рози Люксембург ( Раїси Кириченко) ,72, кім. 6, 
або за тел. ( 0532) 51-94-11

ПРАВЛІННЯ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМ-
ПАНІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 36716128
3. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс (044)237-12-49
5. Електронна поштова адреса: i.panchuk@umcc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://umcc.com.ua/
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-
ження)

Посада*

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи 
(серія, 

номер, дата 
видачі, 

орган, який 
видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
27.02.2017 призначено В.о. 

голови 
правлін-

ня

Гладушко 
Олександр 
Володими-

рович

0

Зміст інформації:
27 лютого 2017 року отримано наказ з особового складу Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 27.02.2017 №51-п, відповід-
но до якого на Гладушка Олександра Володимировича – першого 
заступника голови правління ПАТ «ОГХК» покладено виконання 
обов’язків голови правління ПАТ «ОГХК». 
Строк повноважень – на період відсторонення в.о. голови правління 
ПАТ «ОГХК», Журила Р.М.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Часткою в статутному капіталі ПАТ «ОГХК» не володіє.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: приватна 
юридична практика; в.о. директора ДП «ДНДІІТЕЕ», заступник 
генерального директора з правових, корпоративних і майнових питань 
ДП «ОГХК»; перший заступник генерального директора ДП «ОГХК», 
перший заступник голови правління ПАТ «ОГХК».
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

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

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

2. Найменування посади ________ 
(підпис)

О.В. Гладушко
(ініціали та прізвище керівника)

 В.о. голови правління М.П. 27.02.2017 
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД». 

2.Код за ЄДРПОУ: 05393139. 
3.Місцезнаходження: Україна, 51200, Дніпропетровська область, 

м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115. 
4.Міжміський код, телефон та факс: (05693) 4-23-01; (05693) 4-23-92. 
5.Електронна поштова адреса: info@nmpp.interpipe.biz. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.nmpp.interpipe.biz.
7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІН-
ТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі по тексту – То-
вариство) 1 березня 2017 року (протокол засідання Наглядової ради №310 

від 01.03.2017 року) відповідно до вимог частини 1 ст.61 Закону України 
«Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Прав-
ління Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена 
Правління Товариства Тільного Сергія Васильовича, за власним бажан-
ням, паспорт серії АЕ №926185, виданий Дніпропетровським РВ УМВС 
України в Дніпропетровській області 19 листопада 1997 року. На посаді 
члена Правління перебував з 17 квітня 2012 року до 1 березня 2017 року. 
Розмір пакета акцій, або частка, якою володіє посадова особа в статутному 
капіталі емітента – 0 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На-
глядовою радою Товариства рішення про обрання нового члена Правління 
Товариства замість особи, повноваження якої припинено, не приймалось.

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  Ю.М.Антипов 
Найменування посади  (ініціали та прізвище керівника) 
  02.03.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНЬ-
СЕРВІС» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 7 квітня 2017 року о 10:00 годині за місцезнаходження 
Товариства: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Білогрудівська,  
1/6 А, адмінбудівля, 1 поверх, зал засідань. 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 – 04.04.2017 р. 

Порядок денний:
1. Обрання голови , секретаря Загальних зборів та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Звіт директора про результати 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 орга-

ну та Ревізійної комісії Товариства.
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 
зборів акціонери (довірені особи) можуть ознайомитись у робочі дні з 
09:00 до 16:00 год. за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. 
Білогрудівська, 1/6 А, адмінбудівля, кабінет директора, а також у день про-
ведення Загальних зборів – у місці їх проведення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
umanservis.at24.com.ua.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних збо-
рів - директор товариства Ковальова С..М.

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

ПрАТ «Умань-Сервіс» (тис. грн.)
Найменування показника 2016 рік 2015 рік

Усього активів 524,4 525,1
Основні засоби 455,9 482,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 35,0 18,5
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та еквіваленти 5,5 3,9
Нерозподілений прибуток -8,6 -8,9
Власний капітал 518,2 517,9
Статутний капітал 450,0 450,0
Довгострокові зобов’язання 1,1 2,8
Поточні зобов’язання 5,1 4,4
Чистий прибуток (збиток) 0,3 -3,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15 000 15 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6
Директор ПрАТ «Умань-Сервіс»  Ковальова С.М. 
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Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнахо-
дження якого: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, повідомляє про проведення 
чергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори).

Загальні збори відбудуться 12 квітня 2017 року в приміщенні Правління 
ПАТ «Електроприладпостач» за адресою: вул. Радищева, буд. 3, корп. «А». 
Початок Загальних зборів о 10.00 год.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводитиметься з 
9.40 до 9.45 за адресою проведення Загальних зборів, зазначеною 
вище. 

Дата, на яку складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах, 06.04.2017 р.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Затвердження Голови та обрання секретаря Загальних зборів акці-

онерів.
3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяль-

ність товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2016 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2016 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2016 рік.
7. Розподілу прибутку і збитків товариства за 2016 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради.

10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного, розміщено за адресою: http://elpp.com.ua
Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що 

посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та дові-
реність, оформлену згідно чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні 
ПАТ «Електроприладпостач» за адресою: вул. Радищева, буд. 3 корп. «А». 
у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайом-
лення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління 
ПАТ  «Електроприладпостач» Лисенко Л.М.

Довідки за тел.: (044) 206-20-46

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2016 рік (тис. грн.)* 

Найменування показника 
період 

звітний попере-
дній 

Усього активів 56885 56924
Основні засоби 5680 5923
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 53 60
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

319 298

Грошові кошти та їх еквіваленти 57 58
Нерозподілений прибуток 4125 2531
Власний капітал 53850 52452
Статутний капітал 998 998
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3035 4472
Чистий прибуток (збиток) 1398 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3990197 3990197
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) 

40 41

Правління

До уваги акціонерів 

ПАТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»!

 Повідомлення про проведення річних загальних зборів 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» 

(далі - Товариство) повідомляє:
20 квітня 2017 року о 15 годині в залі засідань № 1 заводоуправління 

за місцем знаходження Товариства: 65098, м. Одеса, Застава - 2, 
вул.  Привізна, 1. проводяться річні загальні збори акціонерів

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах: з 14.00 до 14.45 20 квітня 2017 року за місцем їх прове-
дення. 

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

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним річних загальних 
зборів, акціонер, або його представник може ознайомитися в робочі дні: 
вівторок, середа, четвер: з 10.00 до 16.00 за місцем знаходження Това-
риства: 65098, м. Одеса, Застава-2, вул. Привізна, 1, або в день прове-
дення річних загальних зборів в будівлі заводоуправління в кабінеті чле-
на ревізійної комісії - Грабовського М.Д., відповідального за 
ознайомлення.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства 
http://chpm.ukrbiz.info 

Перелік питань,  
що виносяться на голосування,  

згідно з порядком денним: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 

та припинення її повноважень
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів
3. Затвердження порядку голосування та регламенту проведення річ-

них загальних зборів акціонерів
4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік
5. Звіт генерального директора за 2016 рік
6. Звіт дочірнього підприємства «Надія» за 2016 рік
7. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік
10. Про розподілення прибутку Товариства 
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради

12. Обрання членів Наглядової ради 
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть уклада-

тися з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх ви-
нагороди

14. Обрання уповноваженої особи Товариства для підписання догово-
рів з обраними членами Наглядової ради Товариства 

15. Зміна типу Товариства
16. Прийняття нової редакції Статуту Товариства
17. Прийняття нової редакції Положення про Наглядову раду
18. Прийняття нової редакції Положення про Ревізійну комісію
19. Надання попередньої згоди на здійснення значних правочинів

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

за 2016 рік:

Найменування показників
Період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 14205 13786
Основні засоби 10049 12977
Довгострокові фінансові інвестиції 12 12
Запаси 3064 315
Сумарна дебіторська заборгованість 468 36
Грошові кошти та їх еквіваленти 525 338
Нерозподілений прибуток -2661 -3867
Власний капітал 12036 12282
Статутний капітал 1475 1475
Довгострокові зобов'язання 43 40
Поточні зобов'язання 3312 3856
Чистий прибуток (збитки) -2661 -3867
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28088 28088
Кількість власних акцій, викуплених, протягом звітного 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій у звітному 
періоді (грн.)

- -

Чисельність працівників на кінець звітного періоду 
(осіб)

17 17

Наглядова рада
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"МОДА-СЕРВIС"

2. Код за ЄДРПОУ 19435338
3. Місцезнаходження 49000, мiсто Днiпро, вулиця 

Центральна, будинок 14
4. Міжміський код, телефон та факс (056)745-22-72 (056)745-46-71
5. Електронна поштова адреса modaservice@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://moda-service.prat.ua/

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

II. Текст повідомлення
Пiдстава для припинення повноважень - надходження заяви Панасю-

ка Дмитра Олексiйовича вiд 14.02.2017 року про складення повноважень 
члена Наглядової ради ПРАТ «Мода-Сервiс» Панасюка Дмитра 
Олексiйовича з 01.03.2017 року, без прийняття рiшення вiдповiдним орга-
ном управлiння емiтента.

Iнформацiя про посадову особу: Панасюк Дмитро Олексiйович. Особа 
не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повна назва по-
сади, з якої звiльнено (повноваження якої припинено): Член Наглядової 
ради ПРАТ «Мода-Сервiс».

Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в 
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) -0,0012.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - припи-
нення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ «Мода-Сервiс» 
вiдповiдно до положень Статуту ПРАТ «Мода-Сервiс» та Положення «Про 
Наглядову раду ПРАТ «Мода-Сервiс»» у зв’язку iз складанням членом На-
глядової ради власних повноважень за власним бажанням згiдно Заяви 
про складення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ «Мода-Сервiс» 
вiд 14.02.2017 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 18.06.2014 

по 28.02.2017 (включно).
Замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) нiкого не 

призначено (не обрано) на посаду.
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 Святченко Сергiй Олександрович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.03.2017
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІж-
ГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 50051, Україна, Дні-
пропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 1, повідомляє про про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні 
збори Товариства») 07 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Кри-
вий Ріг, проспект Металургів, 1 (в учбовому класі Товариства). 

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 03 квітня 2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, 
акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Кривий Ріг, 
проспект Металургів, 1 (фахівець з корпоративних відносин, кім.304), що-
денно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 
12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товари-
ства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Дубовик Світла-
на Валеріївна. Довідки за телефоном (056) 409-59-35.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 - 2016рр. (тис.грн.).
Найменування показника період

2016р.* 2015р.
Усього активів 239407 255800 
Основні засоби 136114 133569 
Довгострокові фінансові інвестиції 62  62
Запаси 19217  10539
Сумарна дебіторська заборгованість 53753 86870
Грошові кошти та їх еквіваленти 15015  13643
Нерозподілений прибуток -100857 -98618
Власний капітал 15104  33488
Статутний капітал 875  875
Довгострокові зобов’язання 82815 68228 
Поточні зобов’язання 241470  251827
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4375000 4375000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1306 1384

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-
ським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 

ПАТ «КРИВОРІжГАЗ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації:Повне найменування 
емітента: ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТИШIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»; Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 00903400; Місцезнаходження емітента: 12525  
Житомирська обл., Коростишiвський р-н., с. Мамрин вул. Залiзнодорожня, 4; 
Міжміський код, телефон та факс емітента: (04130) 5-88-52,5-88-54; Електро-
нна поштова адреса емітента: korost@emzvit.com.ua; Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.korostishevrapt.ho.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну скла-
ду посадових осiб емiтента. Головний бухгалтер Головченко Наталiя Вiкторiвна 
(паспорт:ВМ 821366 виданий Коростишiвським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл 05.01.2000) звiльнено 01.03.2017 р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 12.09.2014 року. Рiшення 
прийнято за наказом директора №1/03/2017 вiд 01.03.2017 р.  На посаду голов-
ного бухгалтера замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.Директор Заєць 
О.В., підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 01.03.2017 р

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОГАЗ» 
(надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 49029, Україна, Дніпропе-
тровська область, м. Дніпро, вул. Олександра Кониського, 5, повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні 
збори Товариства») 06 квітня 2017 року о 14.00 годині за адресою: м. Дніпро, 
вул. Олександра Кониського, 5 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, поча-
ток реєстрації - о 13.00, закінчення реєстрації - о 13.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах Товариства - 31 березня 2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

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

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

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

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

2017 рік.
11. Про зміну місцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуван-

ням назви міста.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

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

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвер-
дження їх у новій редакції.

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

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

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується 

на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Нагля-
дової ради Товариства.

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

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Конись-
кого, 5 (відділ ВЕП, кім.407), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 
16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення За-
гальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною осо-
бою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Жев-
жик Вікторія Василівна. Довідки за телефоном (056) 740-22-73.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 - 2016рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2016р.* 2015р.

Усього активів 420 261 419 992
Основні засоби 212 199 219 966
Довгострокові фінансові інвестиції 6 697 6 697
Запаси 7 820 2 069
Сумарна дебіторська заборгованість 139 071 158 140
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 184 17 323
Нерозподілений прибуток -157 362 -180 237
Власний капітал -82 055 -104 991
Статутний капітал 1 968 1 968
Довгострокові зобов’язання 100 549 87 098
Поточні зобов’язання 401 767 437 885
Чистий прибуток (збиток) 25 933 -12 169
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39 360 720 39 360 720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 518 1 652

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

ПАТ «ДНІПРОГАЗ»

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВІА-

КОМПАНІЯ «УКРАїНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ» (код за ЄДРПОУ 
31792885, місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21) пові-
домляє про скликання річних загальних зборів Приватного акціонерного 
товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (надалі – Товариство), 
які відбудуться 21 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою м. Київ, 
вул. Кирилівська, буд. 19-21, кім. № 305а.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рі-

шення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2016 року. При-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту ревізора. Затвердження висновку ревізора за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 21.04.2017 р. 

з 10 год. 30 хв. до 10 год. 45 хв. Для участі у зборах необхідно мати: акціоне-
рам - паспорт, представникам акціонерів - належним чином оформлені дові-

реності та паспорт. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, буде складений станом на 24.00 год. 17 квітня 2017 року. Акціонери 
можуть ознайомитись з інформацією, що стосується питань, включених до 
порядку денного, в робочі дні робочі години за місцезнаходженням Товари-
ства м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21, кім. №305а (відповідальна осо-
ба  – член Правління Букорос С.С.). Довідки за тел. (044) 455-90-72-71.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 2015

Всього активів 426 758 302 933
Основні засоби 212 455 208 830
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 16 098 12 850
Сумарна дебіторська заборгованість 92 553 58 153
Грошові кошти та їх еквіваленти 75 358 18 972
Нерозподілений прибуток (50 732) (181 686)
Власний капітал (6 841) (137 795)
Статутний капітал 175 175
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 433 599 440 728
Чистий прибуток (збиток) 130 954 (86 241)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 1 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 470 455

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІР-
МА «КРЕОМА-ФАРМ», надалі «Товариство» (місцезнаходження: 03680,  
м. Київ, вул. Радищева, 3) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів Товариства:

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – м. Київ, 
вул. Радищева, 3, кімната для проведення нарад;

дата та час проведення річних загальних зборів – 11 квітня 2017 року 
о 10 год. 00 хв.;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах – з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв. 11 квітня 2017 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 05 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту про-

ведення річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА «КРЕОМА-ФАРМ»
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3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Звіт та висновки ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за 2016 рік.

7. Затвердження розміру та порядку виплати річних дивідендів Товари-
ства.

8. Попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
9. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.
З матеріалами щодо підготовки та проведення річних загальних збо-

рів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 03680,  
м. Київ, вул. Радищева, 3, кімната для проведення нарад, з вівторка по 
четвер з 09-30 до 12-30 за попереднім записом по тел.: /044/ 497-95-45. 
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо 
підготовки та проведення річних загальних зборів – Музика Олена Ана-
толіївна. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://kreoma-pharm.com. Пропозиції до порядку ден-
ного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни 
та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товари-
ства». Для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, 

що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  

(тис. грн.)

Найменування показника

Період
Звіт-
ний

Попере-
дній

2016 р. 2015 р.
Усього активів 65682 55720
Основні засоби 16549 12069
Довгострокові фінансові інвестиції 2663 2663
Запаси 19288 13752
Сумарна дебіторська заборгованість 20218 18983
Грошові кошти та їх еквіваленти 4191 5520
Витрати майбутніх періодів 35 31
Нерозподілений прибуток 34967 23768
Власний капітал 64398 53199
Статутний капітал 1800 1800
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання 1284 2521
Чистий прибуток(збиток) 34967 23768
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду
 (осіб)

122 125

ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-

АВТО», ідентифікаційний код – 03120457 (надалі – Товариство), міс-
цезнаходження якого: Україна, 62416, Харківська область, Харківський 
район, селище міського типу Пісочин, вулиця Надії, будинок 15, пові-
домляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 
рішенням Наглядової Ради Товариства від 17.02.2017 року, призначених на 
04 квітня 2017 року о 14:00 годині за адресою: Україна, 62416, Харків-
ська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, ву-
лиця Надії, будинок 15, каб. № 1, з наступним проектом порядку денного 
(переліком питань, що виносяться на голосування).

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

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

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 79 111 70 582

Основні засоби 30 110 32 231
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11 918 7 606
Сумарна дебіторська заборгованість 22 195 13 103
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 128 6 864
Нерозподілений прибуток (9 609) (9 783)
Власний капітал 40 379 40 205
Статутний капітал 49 988 49 988
Довгострокові зобов'язання - 2 066
Поточні зобов'язання 38 354 28 311
Чистий прибуток (збиток) 174 (613)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 998 834 4 996 834
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 105 108

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 
13:00 год.; закінчення реєстрації - о 13:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 29.03.2017 року.

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

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 
за місцезнаходження Товариства: Україна, 62416, Харківська область, 
Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Надії, буди-
нок 15 каб. №1, до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: 
понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів за адресою: Україна, 62416, Харківська область, 
Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Надії, буди-
нок 15, каб. №1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Генеральний директор. Контактна особа – Ма-
лихіна Вікторія Василівна. Довідки за телефоном: (057) 376-21-10.

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

Генеральний директор  Орел Ернест Вячеславович.
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Повідомлення про скликання річних
Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «УкрЕСКО»
(код за ЄДРПОУ 20077482, 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77)

Приватне акціонерне товариство «Українська енергозберігаюча сер-
вісна компанія» (далі-ПрАТ «УкрЕСКО», Товариство) повідомляє про 
скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО» (далі–
збори), які відбудуться 06 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: 
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к.304. Реєстрація акціонерів та їх 
представників для участі у зборах з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за міс-
цем зборів. Право на участь у зборах мають особи, які включені до пере-
ліку акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», складеного станом на 24 год. 00 хв.  
31 березня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень.
2. Про обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів ак-

ціонерів Товариства.
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Генерального директора Товариства за 2016 рік.
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015 та 2016 роки.
7. Про затвердження річних звітів Товариства за 2014, 2015 та 2016 

роки.
8. Визначення основних напрямків діяльності (чітких цілей) Товари-

ства на 2017 рік.
9. Про порядок розподілу збитків Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в 

новій редакції.
11. Про внесення змін до положень про загальні збори акціонерів То-

вариства, наглядову раду Товариства та ревізійну комісію Товариства.
12. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товари-

ства.
13. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами 

наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх 
підписання.

15. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії 
Товариства.

16. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами 

ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх 
підписання.

18. Щодо продажу пакету акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 
25% статутного капіталу ПАТ «Черкасиобленерго», що належить 
ПрАТ «УкрЕСКО» на праві власності.

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

 Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 50110,0 51113,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 24,0 50,0
Кошти в інших банках - -
Кредити та заборгованість клієнтів 6110,0 7085,0
Усього зобов'язань 66265,0 58466,0
Кошти банків - -
Кошти клієнтів - -
Усього власного капіталу та частка меншості (16328,0) (7504,0)
Статутний капітал 43930,0 43930,0
Чистий прибуток/(збиток) (8808,0) (14514,0)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, 
грн.

(2005,01) (3303,89)

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

(2005,01) (3303,89)

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті http://www.ukresco.com. 
З документами, що стосуються питань порядку денного зборів, акціонери 
ПрАТ «УкрЕСКО» можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товари-
ства за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, офіс 418 з понеділка 
по четвер з 11-00 до 16-00. Пропозиції акціонерів до проекту порядку ден-
ного надсилати на адресу ПрАТ «УкрЕСКО». Відповідальна особа: Сака-
ло Людмила Павлівна, тел. +38 044 486 00 36. Для участі у зборах необ-
хідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та 
оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність. Витрати 
на проїзд до місця зборів не відшкодовуються.

Генеральний директор ПрАТ «УкрЕСКО»  В.М. Богатир

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 

ТОВАРСИТВО 
«АВIАКОМПАНIЯ 
«УКРАїНСЬКI 
ВЕРТОЛЬОТИ»

2. Код за ЄДРПОУ 31792885
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, Кирилiвська, 19-21
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 455-96-87 (044) 455-72-40
5. Електронна поштова адреса info@ukrcopter.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ukrcopter.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
З 01.03.2017 Сiкiрiнську Iрину Олександрівну звільнено з посади голо-

вний бухгалтер за власним бажанням. Підстава рішення - наказ Голови 
правління - Генерального директора Товариства вiд 01.03.17 №36ок. По-
садова особа перебувала на посаді головного бухгалтера з 02.02.2011. 
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної су-
димості за корисливі злочини не має. Перелік попередніх посад за останні 
п’ять років: головний бухгалтер. Акціями Товариства не володіє.

З 02.03.2017 Барановську Вікторію Володимирівну переведено на по-
саду головного бухгалтера. Підстава рішення - наказ Голови правління - 
Генерального директора Товариства вiд 01.03.17 №37ок. Згоди на роз-
криття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п’ять ро-
ків: бухгалтер-фінансист, бухгалтер, економіст льотної служби, економіст 
по фінансовій роботі. Акціями Товариства не володіє.

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  Підпис  В.В. Ткаченко
Голова правління  02.03.17

ПРАТ «СВІТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»
код за ЄДРПОУ 30725687

Місцезнаходження товариства: 03022 м. Київ, вул.. Козача, 126 
ОГОЛОШЕННЯ 

Про проведення чергових загальних зборів акціонерів
17 квітня 2017 року о 10год. 00 хв. за адресою: 03022, м. Київ, 

вул..  Козача, 126, відбудуться річні чергові загальні збори акціонерів то-
вариства «Світ Будівельних Матеріалів», далі ПрАТ «Світ Будівельних 
Матеріалів» або Товариство Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах ПрАТ «Світ Будівельні Матеріа-
ли» визначено 10 квітня 2017 року. (складається станом на 24.00 години) 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-
рів, обрання членів лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних 
зборів.

2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та 
фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визначен-
ня основних напрямів діяльності Товариства у 2017р.

3. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку і збитків 
Товариства за 2016 рік.

4. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2016 рік.
6. Припинення повноважень Наглядової Ради та обрання нового 

складу.
7. Внесення змін до статуту Товариства.
8. Внесення змін до Положення про наглядову Раду 9. Кадрові при-

значення та вирішення інших питань Товариства Реєстрація акціонерів 
Товариства та їх представників відбуватиметься 17 квітня 2017 року з 
09.00 до 09.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати 
при собі паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати до-
кумент, який посвідчує їх повноваження, завірений у встановленому за-
конодавством порядку. З матеріалами по питаннях порядку денного ак-
ціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, 
починаючи з 10 квітня 2017 року.

Довідки за телефоном: (044) 400-77-57.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ПЕРША»
(код за ЄДРПОУ 31681672, 

місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30)
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, що 

відбудуться 05 квітня 2017 року о 13-00 за адресою: м. Київ, вул.  Фіз-
культури, 30, зала для засідань на 3-му поверсі.

Проект порядку денного річних
 Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом. 
5. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової Ради. 
6. Звіт Ради директорів за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Ради директорів. 
7. Звіт Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Ревізора. 
8. Внесення змін до Статуту Товариства. 
9. Затвердження рішення про викуп акцій. 
10. Надання згоди на купівлю (оренду) земельної ділянки за адресою: 

м. Київ, вул. Фізкультури, 30. 
11. Надання згоди на продаж об’єктів нерухомості, що належать Това-

риству. 
Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, розпочнеться 

05  квітня 2017 року о 12-30 год. та закінчиться о 12-50 год. за міс-
цем проведення зборів. Представник акціонера повинен мати дові-
реність, посвідчену у встановленому порядку, а також документ, що 
посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах – 30 березня 2017р.

З матеріалами, що стосуються Порядку денного, можна ознайоми-
тися з 9-00 год. до 17-00 год. у робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Фіз-
культури, 30, зала для засідань на 3-му поверсі. Посадовою особою Това-
риства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами порядку денного, є Генеральний директор приватного ак-
ціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» Безбах Наталія 
Володимирівна.

Довідки за телефоном: (044) 201 54 05.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.persha.ua.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного 

товариства «Страхова компанія «Перша» 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 490560 357138
Основні засоби 49268 49757
Інвестиційна нерухомість 21652 21652
Довгострокові фінансові інвестиції 0 4750
Запаси 1034 1205
Сумарна дебіторська 
заборгованість

28991 21543

Грошові кошти та їх еквіваленти 147306 127198
Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

4416 0

Нерозподілений прибуток 27778 10865
Власний капітал 122385 135516
Статутний капітал 60000 60000
Довгострокові зобов’язання 1610 7280
Поточні зобов’язання 24175 48661
Чистий прибуток (збиток) 15023 5473
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000 600000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

197 199

Голова Наглядової Ради  О. Тараненко

До уваги акціонерів 

ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»!
Приватне акціонерне товариство «Рівнеагроспецпостач» (код за 

ЄДРПОУ 00914295, місцезнаходження: 33001, Україна, Рівненська об-
ласть, м. Рівне, вул. Пирогова, буд. 40, далі – Товариство) повідомляє 
про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
07.04.2017 року о 11 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження Товари-
ства в кабінеті Голови правління.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.  2. Затвер-

дження регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 3. Звіт Голо-
ви Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Голови Правління. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку 
Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року. 6. За-
твердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 
2016 рік. 7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 
рік. 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його в новій редакції.. 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх 
положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. 10. Про при-
пинення повноважень членів Наглядової Ради. 11. Обрання членів На-
глядової ради. 12. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. 
13. Обрання Ревізійної комісії Товариства. 14. Припинення ДП 
«УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» (код за ЄДР 30352247) шляхом його 
приєднання до ПрАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (код за ЄДР 00914295). 
15. Призначення ліквідатора ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» (код за 
ЄДР 30352247), визначення його повноважень та порядку прийняття ним 
рішень. 16. Затвердження порядку та строків проведення процедури при-
пинення діяльності ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ». 17. Визначення 
місцезнаходження ліквідатора.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства відбу-
деться 07.04.2017 року з 10:00 до 10:45 за адресою м. Рівне, вул. Пирого-
ва, буд. 40, кабінет Голови правління на підставі переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складе-
ного станом на 24 годину 03.04.2017 року.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного зако-
нодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представни-
ка, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/
або їх представники можуть ознайомитися на власному веб-сайті Товари-
ства http://rivne-agros.at.ua та в робочі дні робочі години за адресою міс-
цезнаходження Товариства в кабінеті Голови правління, а в день прове-
дення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку загальних зборів 
акціонерів Товариства – Голова правління Товариства Радчук Георгій Ана-
толійович. Довідки за телефоном: (0362) 26-24-17.

Наглядова рада
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн.

Найменування показника Період
За 2016 рік за 2015 рік

Всього активів 1748,7 1753,6
Основні засоби 461,3 462,0
Довгострокові фінансові інвестиції 190 190
Запаси 34,8 34,2
Сумарна дебіторська заборгованість 1060,6 1067,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,0 0,2
Нерозподілений прибуток -1082,6 -1095,8
Власний капітал -28,5 -20,7
Статутний капітал 4,4 4,4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1777,2 1774,3
Чистий прибуток (збиток) -7,8 -49,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 415 415
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 5 5

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та 
визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Голова правлін-
ня ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» 



№43, 3 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

77

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАКАЛІЯ»

(Далі - ПрАТ «БАКАЛІЯ», Товариство, код за ЄДРПОУ 01553422, 
місцезнаходження: Україна, 18006,  місто Черкаси, вулиця Гоголя, 

будинок 582)
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться «04» квітня 2017 року о 14 годині 00 хвилин  (Далі – чергові 
Загальні збори) за адресою: Україна, 18006, місто Черкаси, вул. Гоголя, 
буд. 582, адміністративне приміщення ПрАТ «БАКАЛІЯ», кабінет Голо-
ви Правління Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 
у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «04» квітня 2017 року з 
13:30 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах – 29.03.2017р. (станом на 24 годину)

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

3. Звіт Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом 
на 31.12.2016р.

4. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2016  рік.

5. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом 
викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про 
акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання 
нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реє-
страції Статуту.

6. Затвердження положення про Загальні збори Товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
8. Обрання Голови та членів Правління Товариства. Затвердження умов 

контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання з ними контрактів.

9. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ  «БАКАЛІЯ» (тис. грн.)

Найменування показника період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 1417,5 1586,7
Основні засоби 1133,3 1292,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,2 0,2
Сумарна дебіторська заборгованість 7,0 10,9

Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 6,5
Нерозподілений прибуток -2447,0 -2197,5
Власний капітал 122,7 -126,8
Статутний капітал 1975,0 1975,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1544,3 1464,0
Чистий прибуток (збиток) -249,5 -258,8
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)

11 14

Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товари-
ства можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок 
– п’ятниця), робочий час (з 10:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 
14:00) за місцезнаходженням Товариства: Україна, 18006, місто Черкаси, 
вул. Гоголя, буд. 582, адміністративне приміщення ПрАТ «БАКАЛІЯ», ка-
бінет Голови Правління Товариства, а в день проведення чергових За-
гальних зборів – також у місці їх проведення з 10:00 год. до 14:00 год. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами –  Голова Правління Товариства Литвиненко Оль-
га Миколаївна.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: bakaleya.pat.ua .

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам при собі мати пас-
порт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючо-
го законодавства України.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із 
запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів Товариства, а щодо  кандидатів до складу орга-
нів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних 
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів Товариства.

Телефон для довідок: (0472) 73-74-97

Правління ПрАТ «БАКАЛІЯ» 

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

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

ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ «РАЙЗ»
2. Код за ЄДРПОУ: 13980201
3. Місцезнаходження: 03115, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 

121В
4. Міжміський код, телефон та факс: 380443934093 380443934094
5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.rise.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утво-

рення, припинення його філій, представництв
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до наказу Генерального директора ПАТ «Компанiя «РАЙЗ» 
№9 вiд 01.03.2017, з метою оптимiзацiї корпоративного управлiння компанiї, 
прийнято рiшення про припинення (закриття, лiквiдацiю) восьми 
вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй), з 07.03.2017р., а саме:1. АЛТИНIВСЬКА 
ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ «РАЙЗ», 
Код ЄДРПОУ ВП: 39053107, Мiсцезнаходження ВП: 41346, Сумська обл., 
Кролевецький район, село Алтинiвка, ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА, будинок 185.  
2. ВIННИЦЬКА ФIЛIЯ ПАТ «КОМПАНIЯ «РАЙЗ», Код ЄДРПОУ ВП: 34492243, 
Мiсцезнаходження ВП: 21100, Вiнницька обл., мiсто Вiнниця, Замостянський 
район, ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1.3. ДУБЕНСЬКА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ «РАЙЗ», Код ЄДРПОУ ВП: 
38805633, Мiсцезнаходження ВП: 35601, Рiвненська обл., мiсто Дубно, ПРО-
ВУЛОК ПРОЇЗДНИЙ, будинок 11.4. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКА ФIЛIЯ 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ «РАЙЗ», Код 
ЄДРПОУ ВП: 38804969, Мiсцезнаходження ВП: 32325, Хмельницька обл., 
Кам'янець-Подiльський район, село Гуменцi, ВУЛИЦЯ ВЕРБЕЦЬКЕ ШОСЕ, 
будинок 1.5. ПОДIЛЬСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «КОМПАНIЯ «РАЙЗ» Код ЄДРПОУ 
ВП: 34492395, Мiсцезнаходження ВП: 24240, Вiнницька обл., Томашпiльський 
район, селище мiського типу Вапнярка, ЛЕНIНА, будинок 231.6. СОФIЇВСЬКА 
ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ «РАЙЗ», 
Код ЄДРПОУ ВП: 38805665, Мiсцезнаходження ВП: 20301, Черкаська обл., 
мiсто Умань, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНКА, будинок 2.7. ТЕРНОПIЛЬСЬКА ФIЛIЯ 
ПАТ «КОМПАНIЯ «РАЙЗ», Код ЄДРПОУ ВП: 34491826, Мiсцезнаходження 
ВП: 46000, Тернопiльська обл., Тернопiльський район, село Острiв, ПРО-
МИСЛОВА, будинок 13-А.8. ХРОЛИНСЬКА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ «РАЙЗ», Код ЄДРПОУ ВП: 
38804734, Мiсцезнаходження ВП: 30434, Хмельницька обл., Шепетiвський 
район, село Хролин, ВУЛИЦЯ ВАТУТIНА, будинок 40.ВП здiйснювали части-
ну або всi види дiяльностi, якi має право проводити юридична особа. Осно-
вний вид дiяльностi (за кодом КВЕД 46.75) - Оптова торгiвля хiмiчними про-
дуктами.

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

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

Генеральний Директор ШПIЧКА МИХАЙЛО IВАНОВИЧ, 01.03.2017 р. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №410» 
Код за ЄДРПОУ 01417280

(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 61), 
повідомляє про проведення річних 

Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 10 квітня 2017 року о 12-00 год. за 

адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 61, 
ПрАТ «КСП № 410», кабінет Директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день прове-
дення зборів з: 11-15 до 11-50 год. на підставі документу, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на 
передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодав-
ством України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: на 24 годину 04 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної 

комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 

ПрАТ  «КСП №410» про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПрАТ  «КСП №410» про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПрАТ «КСП №410» за 2016 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства  

на 2017 рік.
Основні показники 

фінансово – господарської діяльності ПрАТ «КСП № 410»
 за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попере-

дній
Усього активів 85 202
Основні засоби 68 185
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 17 17
Сумарна дебіторська заборгованість 198 133
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 23
Нерозподілений прибуток -721 -762
Власний капітал
Статутний капітал 495 495
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 156 132
Чистий прибуток (збиток) 39 -51
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

494 940 494 940

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 2

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «КСП № 410», на якому розміщуєть-
ся інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: www.k410.prat.in.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 61, ПрАТ «КСП № 410», 
кабінет Директора, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх 
проведення.

Відповідальна особа – Директор Близнюк О.Я. 
Телефон для довідок: (0536) 79-36-90.

Наглядова рада ПрАТ «КСП №410»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «КСП № 410» _____  О.Я. Близнюк
(найменування посади)  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  02.03.2017 р. 
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІї»

Код за ЄДРПОУ 23814076
(39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3), 

повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 14 квітня 2017 року о 14-00 год. за адре-
сою: 39601, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, 44-А, 
ПрАТ «Електронні технології», кабінет Директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день прове-
дення зборів з: 13-30 до 13-50 год. на підставі документу, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на 
передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодав-
ством України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: на 24 годину 10 квітня 2017 року.

Проект порядку денного: 
1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної ко-

місії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 

ПрАТ  «Електронні технології» про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПрАТ  «Електронні технології» про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізо-
ра. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на  

2017 рік.

Основні показники 
фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Електронні технології» 

за 2016 рік (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 307 436
Основні засоби 40 32
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 48 127
Сумарна дебіторська 
заборгованість

173 158

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

46 119

Нерозподілений прибуток 246
Власний капітал
Статутний капітал 41 41
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 43 149
Чистий прибуток (збиток) -23 -197
Середньорічна кількість акцій (шт.) 408 408
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

29 37

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Електронні технології», на якому 
розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: www.eltehn.pat.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39601, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, 44-А, ПрАТ «Електронні 
технології», кабінет Директора, а у день проведення Загальних зборів - 
також у місці їх проведення.

Відповідальна особа – Директор Єнич С.В.
Телефон для довідок: (0536) 77-26-88.

Директор ПрАТ «Електронні технології»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ«Електронні технології» ___  С.В. Єнич

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  02.03.2017 р.
  (дата)
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАР-

ПАТТЯ-АВТО», ідентифікаційний код – 05495458 (надалі  – Товари-
ство), місцезнаходження якого: Україна, 88000, м. Ужгород, вул. О. Блисті-
ва, 20, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 17.02.2017 року, 
призначених на 04.04.2017 року о 13:00 годині за адресою: Україна, 
88000, м. Ужгород, вул. О. Блистіва, 20, кімната №36, з наступним про-
ектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосуван-
ня):

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

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

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

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

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

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

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

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

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

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

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

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

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

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

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

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 20 480 23 652

Основні засоби 15 430 17 590
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 844 1 736
Сумарна дебіторська заборгованість 544 1 522
Грошові кошти та їх еквіваленти 208 412
Нерозподілений прибуток 1 156 2 792
Власний капітал 17 098 18 734
Статутний капітал 15 670 15 670
Довгострокові зобов'язання 410 410
Поточні зобов'язання 2 823 4 508
Чистий прибуток (збиток) (1 636) (2 549)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 208 930 208 930
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 35 37

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 
12:00 год.; закінчення реєстрації - о 12:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 29.03.2017 року.

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

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 88000, м. Ужгород,  
вул. О. Блистіва, 20, кімната №29, до дати скликання (проведення) річних 
зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 88000,  
м. Ужгород, вул. О. Блистіва, 20, кімната №36. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний 
директор Шпонтак Йосип Йосипович. Контактна особа – Левицький Андрій 
Олександрович. Довідки за телефоном: (0312) 66-08-45, 066-275-10-37.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://zakarpattya-avto.ukravto.ua/. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Шпонтак Йосип Йосипович

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО», ідентифіка-

ційний код – 03120420 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 
65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 15-А повідомляє про скликан-
ня річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради 
Товариства від 18.02.2017 року, призначених на 07.04.2017 року о 10:00 годині 
за адресою: Україна, 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 15-А, 
2-й поверх, зал для конференцій, кімната №1, з наступним проектом порядку 
денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

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

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

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 134 357 105 019
Основні засоби 29 939 30 788
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 24 098 12 585
Сумарна дебіторська заборгованість 60 316 46 540
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 164 825
Нерозподілений прибуток  (5 166) (24 872)
Власний капітал 6 326 (13 380)
Статутний капітал 1 997 1 997

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО»
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Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 127 114 117 635
Чистий прибуток (збиток) 19 706 15 271
Середньорічна кількість акцій (шт.) 166 409 166 409
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 252 252
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних 

зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о  
9:00 год.; закінчення реєстрації - о 9:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 03.04.2017 року.

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

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

та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену 
згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що 

посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал 
виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноважен-
ня керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціо-
нерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 15-А, 2-й 
поверх, юридичний відділ, до дати скликання (проведення) річних зборів в робо-
чі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів за адресою: Україна, 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської 
дивізії, буд. 15-А, 2-й поверх, зал для конференцій, кімната №1. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генераль-
ний директор Залуцький Андрій Степанович. Контактна особа – Пироженко Оле-
на Іванівна. Довідки за телефоном: 048-777-77-59.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://odessa-avto.ukravto.ua/. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Залуцький Андрій Степанович

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ-

АВТО», ідентифікаційний код – 14235422 (надалі – Товариство), місце-
знаходження якого: Україна, 14007, м. Чернігів, пр. Миру, 231, повідомляє 
про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням 
Наглядової Ради Товариства від 17.02.2017 року, призначених на 04 квітня 
2017 року о 13.00 годині за адресою: Україна, 14007, м. Чернігів,  
пр. Миру, 231, кім. №1, з наступним проектом порядку денного (переліком 
питань, що виносяться на голосування):

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

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

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

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

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

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

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

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

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

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

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

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

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

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

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

(тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 21841 22012
Основні засоби 13300 13432

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2516 1849
Сумарна дебіторська заборгованість 460 792
Грошові кошти та їх еквіваленти 522 407
Нерозподілений прибуток 7888 8286
Власний капітал 18494 18892
Статутний капітал 10368 10368
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3272 3002
Чистий прибуток (збиток) (398) 17
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1036800 1036800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 45 48

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 
12.00 год.; закінчення реєстрації – о 12.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 29.03.2017 року.

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

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 
за місцезнаходження Товариства: Україна, 14007, м. Чернігів,  
пр. Миру, 231, кімната №1, до дати скликання (проведення) річних зборів 
в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення 
річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 14007, м. Черні-
гів, пр. Миру, 231, кімната №1. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Ющенко 
Олег Леонідович. Контактна особа – Свириденко Наталія Валентинів-
на. Довідки за телефоном: (04622) 5-33-63.

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

Генеральний директор  О.Л. Ющенко

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
 (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-

АВТО», ідентифікаційний код – 03118340 (надалі – Товариство), місцезна-
ходження якого: Україна, 36028, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1, повідо-
мляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 
рішенням Наглядової Ради Товариства від 17.02.2017 року, призначених на 
06.04.2017 року о 11:00 годині за адресою: Україна, 36028, м. Полтава,  
вул. Великотирнівська, 1, каб. 1, з наступним проектом порядку денного (пе-
реліком питань, що виносяться на голосування):

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

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

вариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

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

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

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

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

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

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

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

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

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

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

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

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

(тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 31829 32758
Основні засоби 13929 14232

Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 3155 3026
Сумарна дебіторська заборгованість 2062 2077
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 106
Нерозподілений прибуток (12753) (9258)
Власний капітал 9974 13469
Статутний капітал 22247 22247
Довгострокові зобов'язання 0 5725
Поточні зобов'язання 21683 13564
Чистий прибуток (збиток) (3495) (223)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2224645 2224645
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 84 95

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 31.03.2017 року.

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

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 
за місцезнаходження Товариства: Україна, 36028, м. Полтава, вул. Велико-
тирнівська, 1, каб. 1, до дати скликання (проведення) річних зборів в робо-
чі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних 
Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 36028, м. Полтава, вул. 
Великотирнівська, 1, каб. 1,. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Біліч 
Святослав Олексійович. Контактна особа – Боряк Ірина Миколаївна. До-
відки за телефоном: (0532) 57-99-56, 067-550-85-20.

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

Генеральний директор  Біліч С.О.

Повідомлення про проведення та проект порядку денного
Чергових річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАУРУС ГРУП» 
(далі-Товариство), 

(місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4)
Повідомляємо, що 21 квітня 2017 року за адресою : 01010, м. Київ, 
вул.  Аніщенка, буд. 5, кв. 3 відбудуться Чергові річні загальні збори 

акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів: 21 квітня 2017 року з 10.00 до 10.50 за місцем 

проведення Чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. 
Початок зборів о 11.00.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Чергових річних загаль-

них зборах акціонерів Товариства, складений станом на 14 квітня 2017 
року (дата визначена Рішенням Наглядової Ради, Протокол №15-02/17-2 
від 15.02.2017 р.).

Перелік питань, що виносяться на голосування затверджено Рішенням 
Наглядової Ради, Протокол №15-02/17-2 від 15.02.2017 р.:

Проект порядку денного:
1. Обрання Голови та Секретаря цих Зборів, Лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Генерального директора за 2016 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2016рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Затвердження результатів діяльності та річного звіту за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 

2016  рік.
7. Затвердження напрямків діяльності на 2017 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 

9. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, 
затвердження нової редакції Статуту Товариства.

10. Затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори Това-
риства, Положення про Виконавчий орган (генерального директора) Това-
риства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Реві-
зійну комісію Товариства, Принципів корпоративного управління.

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

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, встановлення терміну 
виконання членами Ради своїх повноважень.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди.

14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, встановлення терміну 
виконання членами Ради своїх повноважень.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://35311357.smida.gov.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 р. 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів 102359 102358

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАУРУС ГРУП»
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» 
(04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІї АКЦІОНЕРАМИ 
ПЕРЕВАжНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОї ЕМІСІї

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК» (код за 
ЄДРПОУ 23362711, місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова пло-
ща,  10-А) повідомляє, що позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «ДІАМАНТБАНК» від 24.02.2017 року, протокол №18, прийнято рішен-
ня про збільшення статутного капіталу ПАТ «ДІАМАНТБАНК» шляхом при-
ватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за раху-
нок додаткових внесків з 210 000 000,00 грн. (двісті десять мільйонів гривень 
00 копійок) до 960 000 000,00 грн. (дев’ятсот шістдесят мільйонів гривень  
00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій ПАТ «ДІАМАНТБАНК» 
в кількості 75 000 000 (сімдесят п’ять мільйонів) штук номінальною вартістю 
10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за одну акцію на загальну суму  
750 000 000,00 грн. (сімсот п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Збільшення статутного капіталу ПАТ «ДІАМАНТБАНК» здійснюється 
шляхом приватного розміщення акцій.

Загальна номі-
нальна вартість 
акцій, які плану-
ється розмістити

750 000 000,00 гривень (сімсот п’ятдесят мільйонів 
гривень 00 копійок)

Кількість акцій, які 
планується роз-
містити

Планується розмістити 75 000 000 (сімдесят п’ять 
мільйонів) штук простих іменних акцій.

Номінальна вар-
тість однієї акції

10,00 гривень (десять гривень 00 копійок)

Ринкова вартість 
однієї акції

9,97 гривень (дев’ять гривень 97 копійок)

Ціна розміщення 
однієї акції

10,00 гривень (десять гривень 00 копійок) за одну 
акцію, що дорівнює номінальній вартості акцій та є 
вищою за ринкову вартість акцій.

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій 
додаткової емісії:
строк та порядок 
подання 
письмових заяв 
про придбання 
акцій

Акціонеру, що є власником простих іменних акцій ПАТ «ДІ-
АМАНТБАНК» на дату прийняття рішення про збільшення 
статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, 
тобто станом на 24.02.2017 року, надається переважне 
право на придбання акцій, що розміщуються, тобто право 
придбавати розміщувані прості акції пропорційно частці на-
лежних йому простих акцій у загальній кількості простих 
іменних акцій станом на 24.02.2017 р. 
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне 
право, подають на ім’я Голови Правління ПАТ «ДІАМАНТ-
БАНК» письмові заяви про придбання акцій додаткової емі-
сії у строк з 23.03.2017р. по 13.04.2017р.
У заяві акціонера повинно бути зазначено: найменування 
акціонера (прізвище, ім’я, по батькові), ідентифікаційний

код юридичної особи (ідентифікаційний номер платника 
податків), контактний телефон; кількість акцій, які акціонер 
має намір придбати в межах квоти, що визначається, ви-
ходячи з обсягу емісії; дату складання заяви. У разі подан-
ня заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви до-
дається обов’язково оригінал або нотаріально засвідчена 
копія довіреності, що підтверджує повноваження такого 
представника.
Акціонер, що має намір реалізувати своє переважне право, 
повинен надати разом з заявою усі необхідні документи 
згідно вимог «Положення про порядок реєстрації та ліцен-
зування банків, відкриття відокремлених підрозділів», за-
твердженого Постановою Правління Національного банку 
України від 08.09.2011 N 306.

строк та порядок 
перерахування 
коштів у сумі, яка 
дорівнює 
вартості акцій, 
що придбавають-
ся, із зазначен-
ням найменуван-
ня банку та 
номера 
поточного 
рахунку, на який 
перераховуються 
кошти в оплату 
за акції

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне пра-
во та подав Заяву, в строк з 23.03.2017р. по 13.04.2017р. 
включно, перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, 
яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються.
Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в націо-
нальній валюті України (гривні).
Кошти перераховуються у термін з 23.03.2017р. по 
13.04.2017р. включно за наступними реквізитами:
Рахунок №50043900000001.980 в ПАТ «ДІАМАНТБАНК», 
код ЄДРПОУ 23362711.
У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав 
заяву на придбання акцій, однак не перерахував кошти в 
сумі, що дорівнює вартості акцій, що придбаваються, на 
відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився 
від використання свого переважного права на придбання 
акцій. 
У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що ним 
придбаваються, або оплатив їх з порушенням умов оплати, 
встановле ними умовами розміщення, письмове 
зобов’язання про продаж акцій йому не видається, а спла-
чені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з 
дня закінчення строку укладання договорів з першими 
власниками в процесі приватного розміщення.
Після отримання від акціонера грошових внесків у сумі вар-
тості акцій, що ним придбаваються під час реалізації пере-
важного права на придбання акцій, протягом 5 робочих днів 
з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, 
що передує дню початку укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій, ПАТ 
«ДІАМАНТБАНК» видає акціонеру письмове зобов'язання 
про продаж відповідної кількості акцій.

Детальну інформацію щодо приватного розміщення акцій додаткового 
випуску можна отримати за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова 
площа, 10-А, тел.: 044 490-83-83.

Голова Правління ПАТ «ДІАМАНТБАНК»  О.М. Ходачук

Основні засоби 102355 102355
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська 
заборгованість

1 1

Грошові кошти та їх еквіваленти 3 2
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

 (35057)  (35016) 

Власний капітал 102095 102136
Статутний капітал 85600 85600
Інший додатковий капітал 51552 51552
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 266 224
Чистий прибуток (збиток) (41) (49)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 342400000 342400000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 2

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернув-
шись за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової 
особи, кожний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за 
адресою: 01010, м. Київ, вул. Аніщенка, буд. 5, кв. 3.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, повинен містити прізвище, ім’я, 
по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезна-
ходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, 
акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повно-
важення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Чергових річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Чергових річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція до проекту порядку денного Чергових річних загальних 
зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 
Товариства.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається Генеральний директор Това-
риства Добровольська Олена Миколаївна. 

Для участі у Чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства 
необхідно мати при собі паспорт що підтверджує його особу та документ, 
що підтверджує його повноваження або доручення, оформлене відповідно 
до чинного Законодавства.

Довідки за телефоном (044) 235-07-55.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства 
«ТАУРУС ГРУП»  Р. П. Драган
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00222249
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Польова, 24
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-89-64, (044) 456-89-64
5. Електронна поштова адреса: kzso@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00222249.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2017 р. прийнято рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності, 
обслуговування кредиту, та можуть вчинятись Товариством з суб’єктами під-
приємницької діяльності, банківськими установами та іншими кредиторами 
до кінця поточного року з дати прийняття цього рішення. Встановити, що по-
переднє надання згоди стосується вчинення значних правочинів, якщо сума 
договору перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства та гранична сукупна вартість значних право-
чинів, які можуть вчинятись до кінця поточного року з дати прийняття цього 
рішення, складає не більше 120 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість пра-
вочинів - 72 914,4 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 60 762 тис.грн. Співвідношення граничної сукуп-
ної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 120%. Загальна кількість голосуючих акцій -  
1 019 229 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у 
загальних зборах - 1 016 129 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «за» приийнятття рішення - 1 016 129 шт., кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» приийнятття рішення - 0.

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

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

2. Директор Степура В.В. 02.03.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00222249
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Польова, 24
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-89-64, (044) 456-89-64
5. Електронна поштова адреса: kzso@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00222249.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Степу-
ри Лідії Павлівни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акці-
онерів Товариства від 01.03.2017 р. У зв'язку із припиненням повноважень 
як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ревізійної 
комісії. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа 
перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 29.03.2016 р. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать особі, - 18,8583%. Замість особи, повноважен-
ня якої припинено, нікого не обрано.

Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії 
Стрельник Оксани Миколаївни. Підстава такого рішення: рішення загаль-
них зборів акціонерів Товариства від 01.03.2017 р. Згоди на розкриття пас-
портних даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ре-
візійної комісії з 29.03.2016 р. Акціями Товариства не володіє. Замість осо-
би, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Царе-
нок Людмили Григорівни. Підстава такого рішення: рішення загальних збо-
рів акціонерів Товариства від 01.03.2017 р. Згоди на розкриття паспортних 
даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної 
комісії з 29.03.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 
0,3% Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2017 року у зв'язку з 
прийнятим рішенням щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради 

Товариства прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена 
Наглядової ради Степури Олександра Володимировича. Підстава такого 
рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 01.03.2017 р. 
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Розмір пакета ак-
цій емітента, які належать особі, - 9,9999%. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 
Члена Наглядової ради Товариства з 23.04.2014 р. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2017 року у зв'язку з 
прийнятим рішенням щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради 
Товариства прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена 
Наглядової ради Кухтевич Світлани Олександрівни. Підстава такого рішен-
ня: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 01.03.2017 р. Згоди 
на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 
з 23.04.2014 р. 

Загальними зборами акціонерів Товариства01.03.2017 року у зв'язку з 
прийнятим рішенням щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради 
Товариства прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена 
Наглядової ради Репнікова Юрія Германовича. Підстава такого рішення: 
рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 01.03.2017 р. У зв'язку 
із припиненням повноважень як Члена Наглядової ради, припинено повно-
важення як Голови Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних 
особою не надано. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 
2,8428%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 
з 23.04.2014 р. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2017 року у зв’язку з при-
йнятим рішенням щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради Товари-
ства прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової 
ради Пшенка Ігоря Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загаль-
них зборів акціонерів Товариства від 01.03.2017 р. Згоди на розкриття паспорт-
них даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала 
на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 23.04.2014 р. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2017 року у зв'язку з 
прийнятим рішенням щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради 
Товариства прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена 
Наглядової ради Зінченко Анни Джанівни. Підстава такого рішення: рішен-
ня загальних зборів акціонерів Товариства від 01.03.2017 р. Згоди на роз-
криття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 
з 23.04.2014 р. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2017 року прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Степуру Олександра 
Володимировича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Під-
става такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 
01.03.2017 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 9,9999%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, 
на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять 
років: директор. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2017 року прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Репнікова Юрія Германо-
вича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рі-
шення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 01.03.2017  р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 2,8428%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано: 
на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2017 року прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Степуру Лідію Павлів-
ну. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішен-
ня: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 01.03.2017 р. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать особі, - 18,8583%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано: 
на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор з 
фінансових питань.

Членами Наглядової ради Товариства 01.03.2017 року прийнято рішення 
обрати Головою Наглядової ради, акціонера, Степуру Олександра Володи-
мировича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого 
рішення: рішення членів Наглядової ради Товариства від 01.03.2017 р. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать особі, - 9,9999%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано: на 
3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор. 

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

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

2. Директор Степура В.В. 01.03.2017

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»
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Шановний акціонер! Публічне акціонерне товариство «Новоград-
Волинський завод сільгоспмашин» (надалі Товариство) інформує про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори). 
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 27 квітня 2017 року з 12:00 год. до 12:45 
год. Дата та час відкриття Зборів: 27 квітня 2017 року о 13:00 год. Міс-
це реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 
11700,житомирської області, м.  Новоград-Волинський, вул. Шев-
ченка, 54 в актовому залі Товариства. Місце знаходження Товари-
ства Україна, 11700, Житомирської області, м. Новоград-Волинський, 
вул. Шевченка, 54. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження порядку денного(регламенту) проведення загальних 

зборів
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства,порядку розподілу 

прибутку та 
та покриття збитків по підсумкам роботи за 2016 рік. 
7. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяль-

ності Товариства на 2017рік. 
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції. 
9. Внесення змін та доповнень до Положень про Загальні збори, Нагля-

дову раду Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов договорів і розміру винагороди з членами ново-
го складу Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з ними. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний 
2016 р

Попередній 
2015р.

Усього активів  42 131 31 238
Основні засоби (залишкова вартість)  20 126 16 687
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси в т.ч. готова продукція  10 352 9 091
Сумарна дебіторська заборгованість  1 207 1 205
Грошові кошти та їх еквіваленти  3 525 3 039
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

 10 448 5 154

Власний капітал  31 402 26 101
Статутний капітал  3391 3391
Довгострокові зобов'язання  0,0  0,0
Поточні зобов'язання  5 213 5 137
Чистий прибуток (збиток)  5 601 4 195
Середньорічна кількість акцій (шт.)  6 782520 6 782520
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)

 126 124

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі : документ, що посвід-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГО-
ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: 58000, Україна, м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 04 квітня 2017 року 
о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А,  
каб. № 101 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення річних За-
гальних зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин за 
адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, в холі адмінбудівлі (1-й поверх). Для 
реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - 
паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», буде складено станом 
на 24 годину 29 березня 2017 року. 

Проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повно-
важень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

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

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

ми Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвер-
дження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 
членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Голо-
вою та членами Ревізійної комісії Товариства.

18. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
19. Звіт Правління про виконання рішення Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» від 12.04.2016 р. по 17 питанню порядку 
денного за 2016 рік. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 

тис. грн.

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 475212 426373
Основні засоби 371115 324169
Довгострокові фінансові інвестиції 10 -
Запаси 14586 11025
Сумарна дебіторська заборгованість 68759 54955
Грошові кошти та їх еквіваленти 15518 24065
Нерозподілений прибуток 106727 131763
Власний капітал 165165 190286
Статутний капітал 14195 14195
Довгострокові зобов'язання 84815 89195
Поточні зобов'язання 214423 132321
Чистий прибуток (збиток) 29484 54605
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56780680 56780680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1657 1646

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ 
«ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»: м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, канцеля-
рія, у робочі дні (понеділок – четвер) з 8-00 до 17-00, (п’ятниця) з 8-00 до 
15-45 (перерва з 12-30 до 13-15), а в день проведення річних Загальних 
зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор фінансо-
вий Гуменюк З.Я.

Адреса веб-сайту ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», на якому розмі-
щена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного – http://www.oblenergo.cv.ua

Телефони для довідок: (0372) 58-49-20.
Правління ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Каплинцiвське». 2. Код за ЄДРПОУ: 05529308. 3. Місцезнаходження: 
37030, Полтавська обл., Пирятинський район, с.Каплинцi. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (067)4631179. 5. Електронна поштова адре-
са: L.MIshanIna@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://kaplyntcivske.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації: зміна складу 
посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
01.03.2017 наглядова рада ПАТ «Каплинцiвське» (протокол засідан-

ня вiд 01.03.2017) прийняла рішення звільнити Леваду Анатолія Васи-
льовича, директора товариства, 06.03.2017 року із займаної посади за 

угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України) відповідно до поданої ним заяви 
01.03.2017 (перебував на посаді з 03.02.2014) та призначити Голуба 
Сергія Михайловича на посаду директора з 07.03.2017 року, за сумісни-
цтвом, на строк з 07.03.2017 по 31.12.2017. Вказані особи акцiями това-
риства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не 
надали; iншi посади, якi Голуб С. М. обiймав протягом останнiх п’яти 
рокiв – директор СТОВ «Дружба», з 23.03.2011 по 30.01.2015; керуючий 
дільницею СТОВ «Дружба-Нова», з 06.05.2014 по 30.01.2015, за суміс-
ництвом; з 10.02.2015 по теперішній час менеджер села.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Директор Левада А. В. 02.03.2017

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАПЛИНЦIВСЬКЕ»

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акці-
онерів ПАТ ТГК «ДНІСТЕР», що відбудуться 05 квітня 2017 року  
о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 6, 2-й 
поверх, приміщення конференц-залу.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватись з 9 години 00 хвилин до 
9 години 45 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 6, 1-й поверх, 
вестибюль.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам 
акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законо-
давства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів ПАТ ТГК «ДНІСТЕР», буде складено станом на 24 годину 30 
березня 2017 року.

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

ПАТ  ТГК «ДНІСТЕР» (далі – Товариство), припинення повноважень 
членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

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

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвер-
дження висновків Ревізійної комісії Товариства.

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

2016  році.
8. Про зміну типу Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

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

14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови догово-

ру/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укла-
дання нових договорів.

15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» 
тис. грн.

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 213 655 241 075
Основні засоби 122 267 122 195
Довгострокові фінансові інвестиції --- ----
Запаси 1 298 1 039
Сумарна дебіторська заборгованість 5 125 2 057
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 006 1 285
Нерозподілений прибуток -441 409 -395 505
Власний капітал -263 853 -216 263
Статутний капітал 100 000 100 000
Довгострокові зобов'язання 380 753 400 438
Поточні зобов'язання 96 755 56 900
Чистий прибуток (збиток) -47 593 -155 547
Середньорічна кількість акцій (шт.) 62 893 

085
62 893 

085
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

--- -----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

194 172

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань по-
рядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходжен-
ням ПАТ ТГК «ДНІСТЕР»: м. Львів, вул. Матейка, 6, фінансово-
економічний відділ (9 поверх), у робочі дні (середа - п’ятниця) з 10.00 
до 15.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних 
зборів акціонерів – у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами - головний бухгалтер Дєдик Тетяна Олександрівна. 
Адреса веб-сайту ПАТ ТГК «ДНІСТЕР», на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного www.phnr.com

Телефон для довідок: (0322) 297-43-08
Генеральний директор ПАТ ТГК «Дністер» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТУРИСТИЧНО – ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР»

місцезнаходження якого: Україна, 79007, місто Львів, вул. Матейка, 6

чує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у 
Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)Акціонери можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку 
денного за адресую: Україна,11700, Житомирської обл. м. Новоград-
Волинський, вул. Шевченка, 54, в каб. №29, в робочий часи: з 07 год. 30хв. 
до 16 год. 30 хв., обідня перерва з 12 год. 00хв., до 13 год. 00 хв., а також в 

день зборів за місцем їх проведення. Інформація щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства 
www.nvsilmash.inf.ua.Відповідна особа - генеральний директор 
Вакулюк  Л.М., каб. № 29, тел. (04141) 5-23-13, 5-62-26.Дата складення пе-
реліку акціонерів,які мають право на участь у загальних Зборах визначаєть-
ся станом на 21 квітня 2017 року.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«жИТОМИРОБЛЕНЕРГО»,
місцезнаходження якого: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8,

повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 07 квітня 2017 
року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. житомир, вул. жуйка, 12, 
приміщення актової зали.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 9 години 00 хвилин до 9 го-
дини 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціоне-
рів. 

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 
24  годину 03 квітня 2017 року.

Проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ  «ЕК 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень 
членів лічильної комісії.

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

Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

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

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

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

14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання 
нових договорів.

15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання 
нових договорів.

16. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «ЕК «жИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 
тис. грн.

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 5054588 2585964
Основні засоби 4325770 2260703
Довгострокові фінансові інвестиції 211998 184398
Запаси 31859 21041
Сумарна дебіторська заборгованість 354154 78929
Грошові кошти та їх еквіваленти 129771 40494
Нерозподілений прибуток 714393 611964
Власний капітал 3664119 1986663
Статутний капітал 30600 30600
Довгострокові зобов'язання 1027718 205921
Поточні зобов'язання 362751 393380
Чистий прибуток (збиток) (10562) 15611
Середньорічна кількість акцій (шт.) 122398540 122398540
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3703 3773

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ  «ЕК 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, кім. 404, у 
робочі дні (понеділок – п’ятниця) робочий час (з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 
8-00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних 
зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – заступник начальника відділу фінансово-корпоративного 
управління Хижняк Олена Іванівна. Адреса веб-сайту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень  
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  
www.ztoe.com.ua.

Телефон для довідок: 0412 40-20-85
Правління ПАТ «ЕК «жИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

 Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 12 квітня 2017 року о 10 годині 
00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровсько-
го, буд. 28 «б», 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 08 години 30 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: 
м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 «б», 1-й поверх, кімната 135.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціоне-
рів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину  
06 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного.
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ 

«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів 
лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

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

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

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

році.
8. Про зміну типу Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та члена-

ми Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвер-
дження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/до-
говорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання но-
вих договорів.

15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/до-
говорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових 
договорів.

16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/до-
говорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання нових 
договорів.

17. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
тис. грн.

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 7 817 828 4 430 949
Основні засоби 5 814 984 2 970 962
Довгострокові фінансові інвестиції 421 411 430 736
Запаси 86 775 88 561
Сумарна дебіторська заборгованість 804 588 201 159
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 605 171 147
Нерозподілений прибуток 1 021 698 826 954
Власний капітал 4 676 986 2 501 468
Статутний капітал 152 124 152 124
Довгострокові зобов'язання 541 449 349 658
Поточні зобов'язання 1 851 184 1 297 811
Чистий прибуток (збиток) (68 765) 9 379

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б»



№43, 3 березня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

87

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 13 квітня 2017 року 
о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Херсон, вул. Пестеля, 5, поверх 5, 
зала селекторних нарад.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загаль-
них зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за 
адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годи-
ну 09 квітня 2017 року.

Проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ  «ЕК 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень 
членів лічильної комісії.

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

Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

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

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

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

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Голо-

вою та членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/

договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання 
нових договорів. 

18. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання 
нових договорів.

19. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання но-
вих договорів.

20. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

тис. грн.

Найменування показника Період
2016 р. 2015 р.

Усього активів 1571619 1413253
Основні засоби 1006566 979661
Довгострокові фінансові інвестиції 20190 20892
Запаси 35694 42757
Сумарна дебіторська заборгованість 380380 254673
Грошові кошти та їх еквіваленти 32156 28982
Нерозподілений прибуток -745848 -704510
Власний капітал 290416 368101
Статутний капітал 44724 44724
Довгострокові зобов'язання 546849 515583
Поточні зобов'язання 715461 516917
Чистий прибуток (збиток) -77685 -146665
Середньорічна кількість акцій (шт.) 178895040 178895040
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2644 2606

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ 
«ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – м. Херсон, вул. Пестеля, 5, фінансовий від-
діл (3 поверх), у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 го-
дини (перерва з 12 години 33 хвилин до 13 години 21 хвилини), а в день 
проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – начальник фінансового відділу Резнік Анатолій Павлович.

Адреса веб-сайту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», на якому розміще-
на інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного – http://ksoe.com.ua

Телефон для довідок: (0552)-48-02-10
Правління ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Середньорічна кількість акцій (шт.) 608 495 
560

608 495 560

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4889 4979

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ 

«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» – м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 3-й по-
верх, кімната 325, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 8.00 до 
17.00 (у п’ятницю до 16:00), перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення 
Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – начальник відділу управління корпоративними правами Послав-
ська Наталія Яківна. Адреса веб-сайту ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», на якому 
розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного www.oblenergo.odessa.ua.

Телефони для довідок: (048) 705-21-56, 705-20-56.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 11 квітня 2017 року  
о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Кропивницький, Студентський 
бульвар, будинок 15, цокольний поверх, приміщення зали засідань.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних 
зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м.  Кро-
пивницький, Студентський бульвар, будинок 15, перший поверх, кабінет 8. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціоне-
рів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 
05 квітня 2017 року. 

Проект порядку денного 
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІ-

РОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень 
членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

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

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

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

2016 році.
8. Про зміну типу Товариства.
9. Про внесення змін до cтатуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, 25015, Кіровоградська область, місто Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15.
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12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та члена-

ми Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвер-
дження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання 
нових договорів.

15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання 
нових договорів.

16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання но-
вих договорів.

17. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 1 635 035 1 574 306
Основні засоби 1 104 308 1 105 896
Довгострокові фінансові інвестиції 141 969 141 502
Запаси 28 830 23 257
Сумарна дебіторська заборгованість 110 883 63 539
Грошові кошти та їх еквіваленти 70 086 61 214
Нерозподілений прибуток 211 683 196 684

Власний капітал 648 199 694 342
Статутний капітал 29 844 29 844
Довгострокові зобов'язання 88 719 98 880
Поточні зобов'язання 898 117 781 084
Чистий прибуток (збиток) (54 362) (127 613)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 119 376 000 119 376 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 199 3 183
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку ден-

ного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «КІРОВО-
ГРАДОБЛЕНЕРГО» – м. Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15, 
відділ по управлінню корпоративними правами (2 поверх), у робочі дні (понеді-
лок - п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 12.00 до 13.00 години), 
а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – начальник відділу по управлінню корпоративними правами 
Стрюченко Ірина Валеріївна.

Адреса веб-сайту ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», на якому розміще-
на інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного – kiroe.com.ua.

Телефон для довідок: (0522) 35-82-21.

Правління ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

місцезнаходження якого: Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 
буд. 71.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 06 квітня 2017 року  
о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя 
Володимира, буд. 71, 5-й поверх, актова зала, каб. №507.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватись у день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою: 
м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, 1-й поверх, каб. № 102.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акці-
онерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 
02  квітня 2017 року.

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

ПАТ  «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень 
членів лічильної комісії.

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

Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

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

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

нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядо-
вої ради.

15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 
членами Ревізійної комісії Товариства.

18. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання 
нових договорів.

19. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання 
нових договорів.

20. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

Тис.грн.

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 2 266 350  1 757 502
Основні засоби 1 459 201  1 482 646
Довгострокові фінансові інвестиції 32 924 130 471
Запаси 20 234  16 507
Сумарна дебіторська заборгованість 494 712  51 313
Грошові кошти та їх еквіваленти 41 725  46 946
Нерозподілений прибуток 1 251 435  1 236 927
Власний капітал 1 280 987  1 263 532
Статутний капітал 21 284  21 284
Довгострокові зобов'язання 595 726 200 698
Поточні зобов'язання 389 637 293 272
Чистий прибуток (збиток) 14 297  -9 398
Середньорічна кількість акцій (шт.)  85 134 168  85 134 168
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 024 1 995

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ  «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»: м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, кім-
ната 211, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 8.00 години до 16.00 години 
(перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціоне-
рів – у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – заступник начальника управління з корпоративних відносин 
Корицька Інна Анатолііївна.

Адреса веб-сайту ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена ін-
формація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного – www.roe.vsei.ua 

Телефон для довідок: (0362) 69-42-05 

Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВОБЛЕНЕРГО»

місцезнаходження якого: Україна, 08132, 
Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, 

вул. Київська, буд. 2-б
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-

рів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 19 квітня 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська область, м. Вишне-
ве, вул. Київська, буд. 2-б, актова зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою: 
Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, 1-й поверх, Розра-
хунковий відділ.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акці-
онерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 13 квіт-
ня 2017 року.

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

ПАТ  «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень 
членів лічильної комісії.

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

Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

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

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

нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядо-
вої ради.

15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-
нами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 
членами Ревізійної комісії Товариства.

18. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання 
нових договорів.

19. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «КИїВОБЛЕНЕРГО»

тис. грн.

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 4 711 895 3 502 522
Основні засоби 2 790 914 2641 681
Довгострокові фінансові інвестиції 77 025 142 561
Запаси 56 254 53 155
Сумарна дебіторська заборгованість 1 135 741 254 037
Грошові кошти та їх еквіваленти 108 420 145 188
Нерозподілений прибуток 2 472 257 2 421 130 
Власний капітал 2 532 985 2 485 192
Статутний капітал 52 044 52 044
Довгострокові зобов'язання 1 005 579 314 553
Поточні зобов'язання 1 173 331 702 777
Чистий прибуток (збиток) 60 175 45 234
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 040 875 600 1 040 875 600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 029 3 559

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «КИЇВ-
ОБЛЕНЕРГО» – 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, 
м.  Вишневе, вул. Київська, 2-б, приймальня на 2 поверсі або 04136, м. 
Київ, вул. Стеценка, 1-А, каб. №211, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 
8.00 години до 16.00 години (перерва з 12.00 до 12.45), а в день проведен-
ня Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – секретар корпоративний Шевчук Ірина Дмитрівна.

Адреса веб-сайту ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інфор-
мація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного – www.koe.vsei.ua.

Телефон для довідок: (044) 492-83-05

Правління ПАТ «КИїВОБЛЕНЕРГО»

До уваги акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРНАФТОПРОДУКТ» 
(код ЄДРПОУ 00018201, далі - Товариство), 

місцезнаходження Товариства: 01030, м.Київ, вул. Івана Франка, 6. 
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів 

ПАТ «Укрнафтопродукт»!
Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 

м.  Київ, бульвар Верховної Ради, 34, к. 631.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 07.04.2017 року, з 10 годи-
ни 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) 
річних загальних зборів: 07.04.2017 року об 11 годині 00 хвилин. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних 
зборах, встановлена 03.04.2017 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 

2.  Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.  
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів 
Товариства. 4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду. 5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт Ревізійної комісії Товари-
ства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та 
затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.  7. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2016 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності 
Товариства на 2017 рік. 9. Затвердження порядку покриття збитків Товари-
ства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році. 10. Прийняття рішення 

про зміну типу та найменування Товариства. 11. Внесення змін до Статуту 
Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 12. Внесення змін до 
внутрішніх положень Товариства. 13. Прийняття рішення про припинення 
повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 14. Обрання 
членів Наглядової ради Товариства. 15. Затвердження умов договорів 
(цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради. 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-
нів Ревізійної комісії Товариства. 17. Обрання членів Ревізійної комісії Това-
риства. 18. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 
роки.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: id2599.smida.gov.ua. 

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Укрнафтопродукт» мо-
жуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 
дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 
10 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години 
00  хвилин до 14 години 00 хвилин), за адресою: м. Київ, бульвар Верховної 
Ради, 34, к. 631, а в день проведення річних загальних зборів – також у 
місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є голова 
правління ПАТ «Укрнафтопродукт» Чейпеш Лариса Вікторівна.

Телефон для довідок: (096) 37-25-902.
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Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» (надалі – 

Товариство), що знаходиться за адресою: 04112, Україна, м. Київ, вул. Дег-
тярівська, буд. 48, офіс 708, повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені «04» квітня 2017 року о 12:00 годині 
за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, 4 поверх.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-

ціонерів Товариства: обрання голови та секретаря зборів, обрання членів 
лічильної комісії, встановлення регламенту Зборів.

2. Затвердження річного звіту Товариства: звіт Наглядової ради Товари-
ства, звіт Дирекції Товариства, звіт Ревізійної комісії Товариства про ре-
зультати роботи за 2016 рік.

3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства, звіту Дирекції Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів На-

глядової та Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради

6. Про затвердження Положення про наглядову раду.
7. Про перейменування Приватного акціонерного товариства «Страхо-

ва група «Ю.БІ.АЙ»
8. Про внесення змін до Статуту
9. Про погодження рішень прийнятих Наглядовою Радою Товариства.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних 

зборах проводиться «04» квітня 2017 року з 11:00 до 11:50 години згідно з 
Реєстром акціонерів (переліком акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах), складеного станом на 24 годину за три робочі дні до 
дня проведення Загальних зборів. Місце проведення реєстрації акціонерів 
для участі у Загальних зборах: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, 4 по-
верх.

Для участі у Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує 
повноваження представника на право участі та голосування на Загальних 
зборах.

До дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів, в робочі дні з 10:00 до 16:30 за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 30. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з докумен-
тами, - Святош Олег Валерійович. Для ознайомлення з документами 
необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акці-
онерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представни-
ка.

Телефон для довідок: (044) 237-03-08.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ»

Найменування показника
період

за 2016 
рік

за 2015 
рік

Усього активів 69 828 68 517
Основні засоби 410 281
Довгострокові фінансові інвестиції 21 733 26 758
Запаси 150 35
Сумарна дебіторська заборгованість 16 838 15 070
Грошові кошти та їх еквівалент 24 096 25 590
Нерозподілений прибуток (4 121) (6 374)
Власний капітал 40 196 36 896
Статутний капітал 33 000 33 000
Довгострокові зобов’язання 25 759 21 648
Поточні зобов’язання 3 873 9 973
Чистий прибуток (збиток) 45 (6 466)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 330 000 330 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

132 105

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА ГРУПА «Ю.БІ.АЙ»

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 "АЗОТ"
2. Код за ЄДРПОУ 00203826
3. Місцезнаходження 18014 м. Черкаси 

вул. Першотравнева (Героїв 
Холодного Яру), 72

4. Міжміський код, телефон та факс (0472) 39-61-59 (0472) 54-01-46
5. Електронна поштова адреса corpsekretar@azot.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. Текст повідомлення
28 лютого 2017 року прийнято рiшення Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» 

(Протокол № 28/02/17 вiд 28 лютого 2017 року) про надання згоди на вчи-
нення ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЗОТ» значного пра-
вочину - укладення Додаткової угоди № 23 до Договору на розподiл при-

родного газу № 01/17480/Т-15 вiд 31.12.2014 року (надалi - Договiр) з 
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» (Газорозподiльне пiдприємство) стосовно 
продовження строку дiї Договору до 31 березня 2017 року (включно), а в 
частинi проведення розрахункiв за наданi послуги - до їх повного здiйснення. 
Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (загальна сума Дого-
вору з урахуванням Додаткової угоди № 23) складатиме до  
692 773 785,51 грн. (шiстсот дев’яносто два мiльйони сiмсот сiмдесят три 
тисячi сiмсот вiсiмдесят п’ять гривень 51 копiйка), з урахуванням ПДВ. 
Вартiсть активiв ПАТ «АЗОТ» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi станом на 31.12.2015 року складає 4 811 303 000,00 грн. (чотири 
мiльярди вiсiмсот одинадцять мiльйонiв триста три тисячi гривень 
00 копiйок). Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом пра-
вочину (загальної суми Договору з урахуванням Додаткової угоди № 23) до 
вартостi активiв ПАТ «АЗОТ» за даними останньої фiнансової звiтностi 
складає 14,40 вiдсоткiв. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до 
значного правочину законодавством не передбаченi та статутом ПАТ 
«АЗОТ» не визначенi.

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 Скляров Вiталiй Леонiдович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.01
(дата)

Річна інформація емітента за 2016 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, та телефон: 

ПАТ «УНIВЕРСАМ 14», 02904438, 02099, м. Київ, вул. Вереснева, б.24, 
044-566-01-63. 2. Дата розкриття річної інформації у базі даних Комісії: 
03.03.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://emitent.tetra-studio.com.
ua/un14. 4. Загальні збори: чергові, 14.04.2016, кворум - 100%. На зборах були 
розглянутi всi питання порядку денного та по кожному питанню були прийнятi 
вiдповiднi рiшення. 5. ТОВ «АК «Зеллер», код за ЄДРПОУ 31867227. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період 
попередній звітний

Усього активів 809 786

Основні засоби (за залишковою вартістю) 580 575
Сумарна дебіторська заборгованість 161 138
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Власний капітал 671 623
Статутний капітал 392 392
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-592 -639

Поточні зобов'язання 138 163
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0.0006 -0.0306

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

1566336 1566336
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Шановний акціонере !
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКР ПРОФ-

ТУР», код ЄДРПОУ 02605473, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Раїси 
Окіпної, 2 повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться 
05 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, Г\К «Турист» 
(2-й поверх) кабінет Голови Правління ПрАТ «УКР ПРОФТУР».

Реєстрація учасників з 10 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв.
Початок зборів об 11 год. 00 хв.

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

ПРОФТУР».
2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФ-

ТУР».
3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ 

«УКР ПРОФТУР». 
4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРПРОФТУР».
5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «УКРПРОФТУР» за фінансови-

ми результатами 2016 року, затвердження строку, порядку виплати диві-
дендів та покриття збитків.

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

вого плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2017 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «УКР-

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

муться з членами Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР», визначення роз-
міру їх винагороди.

13. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УКРПРОФТУР».
14. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду 

та Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР». 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах - станом на 24 годину 30 березня 2017 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів.

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, можна ознайомитися за адресою - Україна, м. Київ, вул. Р.Окіпної, 2,  
2 поверх, приймальня Голови Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» в робочі 
дні з понеділка по п’ятницю з 09.00 по 16.00, до дати проведення річних 
Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайоми-
тися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення 
річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення 
акціонерів з документами є Голова Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрі-
лець Сергій Миколайович, 

тел. (044) 568-44-28. 
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-

чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформлене 
згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore

Телефон для довідок: (044) 568-44-28.
Основні показники 

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 259925 237972
Основні засоби 199734 190823
Довгострокові фінансові інвестиції 15273 17482
Запаси 3660 3440
Сумарна дебіторська заборгованість 26907 11334
Грошові кошти та їх еквіваленти 4643 5793
Нерозподілений прибуток (239) (6544)
Власний капітал 230124 213890
Статутний капітал 212281 212281
Довгострокові зобов’язання 2490 3056
Поточні зобов’язання 26631 20722
Чистий прибуток (збиток) 7304 2741
Середньомісячна кількість простих іменних 
акцій (шт.)

2115030 2115030

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

917 889

3. Призначити реєстраційну комісію у складі члени комісії: Головенець В.С. 
- заступник Голови Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР», Сторожко А.О.  – на-
чальник відділу корпоративних прав та кадрової роботи ПрАТ «УКР-
ПРОФТУР», Стецишин Т.А. – головний фахівець відділу корпоративних 
прав та кадрової роботи ПрАТ «УКРПРОФТУР».

4. Перелік акціонерів, яким має бути надіслане повідомлення про про-
ведення річних Загальних зборів та їх порядок денний, складається станом 
на 02 березня 2017 року. 

5. Голові Правління Товариства Стрільцю С.М. забезпечити розсилання 
повідомлень акціонерам до 03 березня 2017 року.

6. Зобов’язати Голову Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» здійснити про-
цедуру скликання і проведення річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФ-
ТУР» відповідно до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Голова Наглядової ради
ПрАТ «УКРПРОФТУР»  Я.В. жугаєвич

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», що відбудуться 19 квітня 
2017  року о 13 годині 45 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська 
область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актова зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 1 3 години 00 хвилин до 13 години 30 хвилин за адресою: 
Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, 1-й поверх, вестибюль.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акці-
онерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», буде складено станом на 
24  годину 13 квітня 2017 року.

Проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ  «ЕК 

«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень 
членів лічильної комісії.

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

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

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 
2016  році.

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

нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядо-
вої ради.

14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання 
нових договорів.

15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання 
нових договорів.

16. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» 
тис. грн.

Найменування показника Період
2016 2015

Усього активів 204800 226641
Основні засоби 11 15
Довгострокові фінансові інвестиції 12710 30096

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8є.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №43, 3 березня 2017 р. 
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРГІДРОПРОЕКТ"
м. Харків, просп. Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9, код за ЄД-

РПОУ 00114117 06 квітня 2017 року о 16-00 годині відбудуться річні за-
гальні збори акціонерів ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" за адресою: м. Харків,
просп. Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9, 5 поверх, актова зала.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за

2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2016 році та

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та звіту зовнішнь-

ого аудитора.
8. Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товарис-

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

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами
Наглядової ради.

12. Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії това-
риства.

13. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
14. Затвердження змін до статуту ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" шляхом

викладення його у новій редакції у зв'язку із приведенням статуту у відпо-
відність до норм чинного законодавства.

15. Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ "УКРГІДРОПРО-
ЕКТ" шляхом викладення їх у новій редакції у зв'язку із приведенням їх у
відповідність до норм статуту товариства та чинного законодавства.

16. Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товарис-
тва.

17. Про внесення змін до відомостей про місцезнаходження ПАТ "УК-
РГІДРОПРОЕКТ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

18. Про внесення змін до відомостей про види економічної діяльності
ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ", що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

19. Про уповноваження голови правління ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" Кри-

вицького Володимира Володимировича зареєструвати відповідні зміни до
відомостей про види економічної діяльності Товариства та зміни відомос-
тей про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, самостійно або за участю представника за довіреністю, у відповід-
ності до вимог чинного законодавства України.

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

У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які вклю-
чені до переліку акціонерів станом на 24-00 годину 31 березня 2017 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься 14-45 до 15-45
годин у день проведення зборів за адресою: м. Харків, просп. Леніна (но-
ва назва просп. Науки), буд. 9, 1 поверх, вестибюль. Для участі у зборах
учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу
(паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність,
оформлену згідно з вимогами діючого законодавства. Акціонери мають
право ознайомитися з документами, пов'язаними з проведенням загаль-
них зборів під час підготовки до цих зборів, звернувшись до члена Нагля-
дової ради Кравченко Ігора Володимировича за адресою: м. Харків, вул.
Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх, кімн. 10, тел. (057) 714-05-60 у робочі
дні з 14-00 до 17-00. Інформація щодо проектів рішень з кожного питання,
включеного до проекту порядку денного зборів, розміщена на власному
веб-сайті товариства: http://www.uhp.kharkov.ua/

Наглядова рада ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 33203929
3. Місцезнаходження  майдан Свободи, буд.8, м. Харків, 61058
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 719-23-97,  (057) 719-42-65
5. Електронна поштова адреса  еmitent@xcc.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації http://xcc.kharkov.ua/
7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Наглядовою радою

ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ" 28 лютого 2017 р. Припине-
но повноваження генерального директора Гетманенко Ігоря Петровича з
28.02.2017 р. (протокол засідання НР № 28/02 від 28.02.2017 р.). Посадо-
ва особа не надала згоди  на розкриття паспортних даних. Зміни у персо-
нальному складі відбулися  у зв'язку  із закінченням терміну дії повнова-

жень. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.  Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді Ге-
нерального директора ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ" з
28.02.2011 р. по 28.02.2017 р.

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Наглядовою радою
ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ" 28 лютого 2017 р. Обрано з
28.02.2017 р. на посаду генерального директора - Гетманенко Ігоря Петро-
вича. Посадова особа не надала згоди  на розкриття паспортних даних.
Зміни у персональному складі відбулися  у зв'язку  із закінченням терміну
дії повноважень і обранням на новий строк. Не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Особа повторно обрана на посаду терміном на 3 роки. По-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний дирек-
тор.

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

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

2. Генеральний директор І.П. Гетманенко 01.03.2017 р.

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 69 353 53 144
Основні засоби 5 108 5 028
Довгострокові фінансові інвестиції 556 556
Запаси 9 276 14 008
Сумарна дебіторська заборгованість 41 210 16 801
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 832 16 751
Нерозподілений прибуток 4 970 4 935
Власний капітал 10 989 10 954
Статутний капітал 5 419 5 419
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 58 356 44 278
Чистий прибуток (збиток) 35 377
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 204 149 1 204 149
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) 225 225

Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 192010 196444
Грошові кошти та їх еквіваленти 69 86
Нерозподілений прибуток 39182 72800
Власний капітал 47584 81202
Статутний капітал 6722 6722
Довгострокові зобов'язання 19317 19317
Поточні зобов'язання 137899 126122
Чистий прибуток (збиток) -33618 -46894
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26889600 26889600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 4

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за адресою - Україна, 08132, 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8 є, а 
в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Бурлака Ольга Володимирівна.

Адреса веб-сайту ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬОБЛЕНЕРГО», на якому 
розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного – www.sevenergo.com.ua. 

Телефони для довідок: (044) 232-15-02, (067) 243-07-43.

Генеральний директор ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» 
(надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 49000, Україна, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпро, вул. Шевченка, б. 2, повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 
06 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 
б.  2 (в актовому залі Товариства). 

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах Товариства - 31 березня 2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

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

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

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

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

2017 рік.
11. Про зміну місцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуван-

ням назви міста.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

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

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвер-
дження їх у новій редакції.

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

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

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується 
на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Нагля-
дової ради Товариства.

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

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

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери 
можуть у приміщенні Товариства за адресою: 49000, Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.2 (кім.206), щоденно (крім суботи та 
неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а 
в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведен-
ня. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначе-
ними документами є фахівець з корпоративних відносин Москаленко І.М.

Довідки за телефоном (0562) 47-13-47.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2015 - 2016рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2016р.* 2015р.

Усього активів 3207209 1611925
Основні засоби 346760 313186
Довгострокові фінансові інвестиції 1511 1511
Запаси 35056 47929
Сумарна дебіторська заборгованість 2543715 1015665
Грошові кошти та їх еквіваленти 109532 76302
Нерозподілений прибуток (534349) (421545)
Власний капітал (67198) 52720
Статутний капітал 2456 2456
Довгострокові зобов’язання 87750 76140
Поточні зобов’язання 3186657 1483065
Чистий прибуток (збиток) (112661) (161300)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 861720 861720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4794 4917
* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 

висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 
ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«А.В.К.», М.МУКАЧЕВО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382088
3. Місцезнаходження: 89600 м.Мукачево, вул.Духновича, б.14
4. Міжміський код, телефон та факс: 0313154968, 0313121508
5. Електронна поштова адреса: patkonduteravk@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://mkf.avk.ua/ua/
shareholders

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

ІІ. Текст Повідомлення. Наглядовою Радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», 
М. МУКАЧЕВО» 28.02.2017 року у зв'язку із закінченням терміну дії 
повноважень генерального директора прийнято рішення обрати на 
новий строк з 28.02.2017 року генеральним директором ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» Папазову Валентину Іванівну. Підстава 
такого рішення - Рішення Наглядової Ради від 28.02.2017р. (прото-
кол № 42). Розмір пакету акцій - 0%. Обіймала посаду генерального 
директора ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.», м. Мукачево» 
протягом останніх п'яти років. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обрано на строк до 31.12.2017 року. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор  Папазова В.І.
01.03.2017

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

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

СТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»
2. Код за ЄДРПОУ: 25112243
3. Місцезнаходження: 85114 м. Костянтинівка, вул.Інтернаціональ-

на, 460
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-10-41, (044) 502-64-66
5. Електронна поштова адреса: cheremisova@konti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.konti.com
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
Рішенням Наглядової ради АТ «ВО «КОНТІ» (Протокол засідання На-

глядової ради від 28.02.2017 р.) на підставі поданої заяви припинено по-
вноваження генерального директора Мішалова Сергія Вікторовича, у 
зв'язку з чим припинено дiю укладеного з ним Контракту за угодою сторiн 
з 28.02.2017 р. Мішалов Сергій Вікторович був обраний на посаду гене-
рального директора з 17.11.2015 р. терміном на три роки. Перебував на 

посаді генерального директора з 17.11.2015 р. до 28.02.2017 р. включно. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Част-
кою в Статутному капіталі емітента не володіє. Згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних не надано. Замість Мішалова Сергія Вікто-
ровича, тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора при-
значено Козодерову Тетяну Миколаївну з 01.03.2017 р.

Наглядовою радою товариства 28.02.2017 року було прийнято рішен-
ня про призначення (обрання) Козодерову Тетяну Миколаївну тимчасово 
виконуючим обов'язки генерального директора АТ «ВО «КОНТІ», стро-
ком з 01.03.2017 р. до прийняття відповідного рішення про призначення 
нового генерального директора (Протокол засідання Наглядової ради від 
28.02.2017 р.). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не 
надано. Загальний стаж роботи 23 роки, у тому числі на керівних поса-
дах — 18 років; протягом останніх п'яти років працювала на посадах тим-
часово виконуючого обов'язки генерального директора, Фінансового ди-
ректора, керівника Департаменту казначейських операцій. Часткою в 
Статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові 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. Т.в.о. Генерального директора Козодерова Т.М., 01.03.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРГІДРОПРОЕКТ"
м. Харків, просп. Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9, код за ЄД-

РПОУ 00114117 06 квітня 2017 року о 16-00 годині відбудуться річні за-
гальні збори акціонерів ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" за адресою: м. Харків,
просп. Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9, 5 поверх, актова зала.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за

2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2016 році та

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та звіту зовнішнь-

ого аудитора.
8. Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товарис-

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

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами
Наглядової ради.

12. Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії това-
риства.

13. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
14. Затвердження змін до статуту ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" шляхом

викладення його у новій редакції у зв'язку із приведенням статуту у відпо-
відність до норм чинного законодавства.

15. Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ "УКРГІДРОПРО-
ЕКТ" шляхом викладення їх у новій редакції у зв'язку із приведенням їх у
відповідність до норм статуту товариства та чинного законодавства.

16. Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товарис-
тва.

17. Про внесення змін до відомостей про місцезнаходження ПАТ "УК-
РГІДРОПРОЕКТ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

18. Про внесення змін до відомостей про види економічної діяльності
ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ", що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

19. Про уповноваження голови правління ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" Кри-

вицького Володимира Володимировича зареєструвати відповідні зміни до
відомостей про види економічної діяльності Товариства та зміни відомос-
тей про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, самостійно або за участю представника за довіреністю, у відповід-
ності до вимог чинного законодавства України.

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

У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які вклю-
чені до переліку акціонерів станом на 24-00 годину 31 березня 2017 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься 14-45 до 15-45
годин у день проведення зборів за адресою: м. Харків, просп. Леніна (но-
ва назва просп. Науки), буд. 9, 1 поверх, вестибюль. Для участі у зборах
учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу
(паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність,
оформлену згідно з вимогами діючого законодавства. Акціонери мають
право ознайомитися з документами, пов'язаними з проведенням загаль-
них зборів під час підготовки до цих зборів, звернувшись до члена Нагля-
дової ради Кравченко Ігора Володимировича за адресою: м. Харків, вул.
Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх, кімн. 10, тел. (057) 714-05-60 у робочі
дні з 14-00 до 17-00. Інформація щодо проектів рішень з кожного питання,
включеного до проекту порядку денного зборів, розміщена на власному
веб-сайті товариства: http://www.uhp.kharkov.ua/

Наглядова рада ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 33203929
3. Місцезнаходження  майдан Свободи, буд.8, м. Харків, 61058
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 719-23-97,  (057) 719-42-65
5. Електронна поштова адреса  еmitent@xcc.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації http://xcc.kharkov.ua/
7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Наглядовою радою

ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ" 28 лютого 2017 р. Припине-
но повноваження генерального директора Гетманенко Ігоря Петровича з
28.02.2017 р. (протокол засідання НР № 28/02 від 28.02.2017 р.). Посадо-
ва особа не надала згоди  на розкриття паспортних даних. Зміни у персо-
нальному складі відбулися  у зв'язку  із закінченням терміну дії повнова-

жень. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.  Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді Ге-
нерального директора ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ" з
28.02.2011 р. по 28.02.2017 р.

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Наглядовою радою
ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ" 28 лютого 2017 р. Обрано з
28.02.2017 р. на посаду генерального директора - Гетманенко Ігоря Петро-
вича. Посадова особа не надала згоди  на розкриття паспортних даних.
Зміни у персональному складі відбулися  у зв'язку  із закінченням терміну
дії повноважень і обранням на новий строк. Не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Особа повторно обрана на посаду терміном на 3 роки. По-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний дирек-
тор.

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

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

2. Генеральний директор І.П. Гетманенко 01.03.2017 р.

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 69 353 53 144
Основні засоби 5 108 5 028
Довгострокові фінансові інвестиції 556 556
Запаси 9 276 14 008
Сумарна дебіторська заборгованість 41 210 16 801
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 832 16 751
Нерозподілений прибуток 4 970 4 935
Власний капітал 10 989 10 954
Статутний капітал 5 419 5 419
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 58 356 44 278
Чистий прибуток (збиток) 35 377
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 204 149 1 204 149
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) 225 225

Шановний акціонере!
Правління ПАТ «ТФ «РОЗА», ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 

00307313, (надалі — Товариство) повідомляє про проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 4 квітня 2017 року о 
14.00 годині за адресою: м. Київ, бізнес-центр «Протасов Бізнес 
Парк», вул. М.Грінченка, 2/1, конференц-зал.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства 

у 2016 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 
2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

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

7. Про затвердження висновків Ревізійної комісії, фінансової звітності 
та балансу Товариства за 2016 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2016 рік.

9. Про припинення повноважень та обрання Голови і членів Правлін-
ня Товариства.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складати-
меться уповноваженим депозитарієм станом на дату обліку — 29 берез-
ня 2017 року.

Реєстрація учасників (Акціонерів та їх представників) проводитиметь-
ся 4 квітня 2017 року з 13:00 години до 13:45 години за місцем проведен-
ня зборів. Акціонерам слід мати при собі документ, який посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу 
(паспорт), та довіреність на право участі і голосування на Зборах.

Акціонери (їх представники) під час підготовки до загальних зборів 
можуть ознайомитися з матеріалами, які стосуються питань, включених 
до порядку денного, в робочі години робочих днів за місцезнаходженням 
Товариства — м. Київ, вул. М.Грінченка, 2/1, каб. 15, а в день проведення 
Зборів — у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для 
ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товари-
ством не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення з документами — юрисконсульт 
Іорданов К.І. Телефон: 044-585-08-05.

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

Найменування показника період
звітній попере-

дній
Усього активів 132833 108210
Основні засоби 159900 13855
Довгострокові фінансові інвестиції 605 605
Запаси 50409 38907
Сумарна дебіторська заборгованість 37375 34791
Грошові кошти та їх еквіваленти 23410 11284
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6774 6372
Власний капітал 47872 47470
Статутний капітал 6009 6009

ПАТ «ТФ «РОЗА»
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Довгострокові зобов’язання 16966 14978
Поточні зобов’язання 67995 45762
Чистий прибуток (збиток) 402 728
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) 252 208

Інформація щодо показників фінансово-господарської діяльності є 
орієнтовною та буде уточнюватись на Зборах.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законом.

Голова Правління  Н.Б. Вдовиченко

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
28

2. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ» 73
3. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ» 75
4. ПРАТ АВІАКОНТРОЛЬ 48
5. ПРАТ АВТОАЛЬЯНС-ХХІ СТОРІЧЧЯ 55
6. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

№ 15347
19

7. ПАТ АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 10
8. ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК 59
9. ПАТ АЗОТ 90
10. ПАТ АКЦІОНЕРНО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«НОВИЙ»
44

11. ПАТ АНТОНІНСЬКЕ 10
12. ПРАТ АРТЕМПОЛІМЕР 54
13. ПРАТ АТОМ 61
14. ПРАТ БАКАЛІЯ 77
15. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП 5
16. ПАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР’ЄР 11
17. ПРАТ БРАТИСЛАВА 18
18. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ – 62 (ШІСТДЕСЯТ 

ДВА)
28

19. ПРАТ БУДІНВЕСТ-2 8
20. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2 6
21. ПАТ БУРЛЮК 31
22. ПРАТ БУСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 29
23. ПРАТ ВДМ 21
24. ПРАТ ВИНОГРАДІВСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 78
27

25. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» 93
26. ПРАТ ВІЛЬШАНКА 40
27. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 26
28. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ 

КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН
24

29. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД

42

30. ВСПІФ «АРГЕНТУМ» 43
31. ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ 63
32. ПЗ ПАТ ВТОРКОЛЬОРМЕТ 10
33. ПАТ ВУГІЛЛЯ 13
34. ПРАТ ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС 23
35. ПРАТ ГАРАНТСПЕЦСЕРВІС 51
36. ПАТ ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» 57
37. ПРАТ ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 

1006
16

38. ПАТ ДІАМАНТБАНК 82
39. ПАТ ДНІПРОВСЬКЕ 11
40. ПАТ ДНІПРОГАЗ 52
41. ПАТ ДНІПРОГАЗ 73
42. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 49
43. ПАТ ДНІСТЕР 85
44. ПРАТ ЕЙЕМДЖИ ГРУП 16
45. ТОВ ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ 49
46. ПРАТ ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ 78
47. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ 71

48. ПАТ ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»

91

49. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХОЛДИНГ 20
50. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
86

51. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

87

52. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

84

53. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

86

54. ПАТ ЖИТОМИРАГРОХІМ 33
55. ПАТ ЗАВОД «ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» 71
56. ПРАТ ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА» 31
57. ПАТ ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ 55
58. ПРАТ ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК 9
59. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 79
60. ПРАТ ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ 41
61. ПАТ ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА 34
62. ПРАТ ЗАСІЛЬСЬКЕ ХПП 30
63. ПРАТ ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА 63
64. ІДПІФ «ПЛАТИНУМ» 37
65. ПРАТ ІНВЕСТСИНТЕЗ 59
66. ПРАТ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ
68

67. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 
ЗАВОД

70

68. ІСПІФ «АУРУМ» 47
69. ПП ІЧНЯНСЬКИЙ БЕТОН 58
70. ПРАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 61
71. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 85
72. ПРАТ КАШТАН 50
73. ПАТ КДЕМЗ 66
74. ПАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 89
75. ПРАТ КИЇВСПЕЦМОНТАЖ 39
76. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 67
77. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО 

ОБЛАДНАННЯ
83

78. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 22
79. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
21

80. ПАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 87
81. ПАТ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 36
82. ПАТ КОМІНТЕРН 38
83. ПАТ КОМПАНІЯ РАЙЗ 77
84. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», 

М. МУКАЧЕВО
92

85. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 57
86. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 72
87. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11409
36

88. ПРАТ КОТЕЛЕВСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО 
АГРОХІМІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
«СІЛЬГОСПХІМІЯ»

19

89. ПРАТ КРАСУНЯ 37
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
90. ПРАТ КРЕОМА-ФАРМ 73
91. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 72
92. ПРАТ КСП №410 78
93. ТОВ КУА «ЮНІВЕС» ПВІФ «ВЕС-КАПІТАЛ» 41
94. ПРАТ ЛЕКХІМ-ХАРКІВ 47
95. ПРАТ ЛЕСЯ 15
96. ПРАТ ЛЗТД 52
97. ПРАТ ЛУЦЬКАВТОДОР 20
98. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
63

99. ПАТ МАГАЗИН «БУДИНОК МЕБЛІВ» 65
100. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
49

101. ПРАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА «ЛАГОДА» 7
102. ПАТ МЕТАБАНК 14
103. ПРАТ МОДА-СЕРВІС 72
104. ПРАТ МУКАЧІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
31

105. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ 44
106. ПРАТ НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 32
107. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД 

СІЛЬГОСПМАШ
84

108. ПАТ НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ 5
109. ПРАТ НПК-ХОЛДІНГ 22
110. ПАТ ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ 70
111. ПАТ ОБ’ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ 53
112. ПРАТ ОДЕСА-АВТО 79
113. ПАТ ОДЕСАКАБЕЛЬ 14
114. ПРАТ ПАС І КО 56
115. ПРАТ ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ»
46

116. ПРАТ ПЕРВОМАЙСЬКЕ ШЛЯХОВЕ 
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

27

117. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -125 12
118. ПРАТ ПЕТРОІМПЕКС 51
119. ПРАТ ПЛОДОКОМБІНАТ-А 51
120. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»
92

121. ПАТ ПОДІЛЛЯ 33
122. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 81
123. ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 7
124. ПАТ ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС 8
125. ПАТ ПОЛТАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 1662
18

126. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА 69
127. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 60
128. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 68
129. ПРАТ ПРОДТОВАРИ 52
130. ПРАТ ПРОМВИБУХ 24
131. ПАТ ПРОМІНВЕСТИЦІЇ 30
132. ПРАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА 62
133. ПРАТ РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ 76
134. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 
8

135. ПАТ РІВНЕОБЛЕНЕРГО 88
136. ПРАТ РУЖИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11840
29

137. ПРАТ РУСИН 12
138. ПРАТ САД 58
139. ПАТ САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

35

140. ПАТ СБЕРБАНК 62
141. ПРАТ СВІТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 75
142. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД 53

143. ПРАТ СМІЛАПРОМБУД 38
144. ПАТ СПЕКТР МХП 64
145. СПОДІН СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 51
146. ПРАТ СТАРОКРИМСЬКИЙ 37
147. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА Ю.БІ.АЙ 90
148. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» 36
149. ЗАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛАД» 58
150. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША» 76
151. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ТРАНСМАГІСТРАЛЬ» 
64

152. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮПІТЕР-М» 30
153. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТІЯ» 40
154. ПРАТ ТАКО 43
155. ПАТ ТАУРУС ГРУП 81
156. ПАТ ТЕРЕБОВЛЯГАЗ 66
157. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР 15
158. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК» 48
159. ПРАТ ТРАНСМАШ 46
160. ПАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» 16
161. ПАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» 93
162. ПАТ ТРИКОТАЖНА ФІРМА «АРНІКА» 6
163. ПРАТ ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» 9
164. ПАТ ТРУББУДІНДУСТРІЯ 21
165. ПАТ ТУРБОАТОМ 62
166. ПРАТ УЖГОРОДОПТТОРГ 27
167. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 

РОЗВИТКУ 
35

168. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК

56

169. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ РАДІОАПАРАТУРИ

19

170. ПАТ УКРГІДРОПРОЕКТ 49
171. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 17
172. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 32
173. ПРАТ УКРЕСКО 75
174. ПАТ УКРНАФТОПРОДУКТ 89
175. ПАТ УКРОПТБАКАЛІЯ 39
176. ПРАТ УКРПРОФТУР 91
177. ПАТ УКРСИББАНК 52
178. ПРАТ УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 33
179. ПРАТ УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ 34
180. ПРАТ УМАНЬ-СЕРВІС 70
181. ПАТ УНІВЕРСАМ №14 90
182. ПАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЛЕКТАЦІЇ «СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
23

183. ПАТ ФЕРМЕНТ 38
184. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«УКРНАФТОГАЗ»
54

185. ПРАТ ХАРКІВ-АВТО 42
186. ПРАТ ХАРКІВ-АВТО 74
187. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД 93
188. ПАТ ХІММЕТ 45
189. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10573
25

190. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО 17
191. ПРАТ ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ 25
192. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 45
193. ПРАТ ЧЕРНІГІВ-АВТО 80
194. ПАТ ЧЕРНІГІВТОРГБУДМАТЕРІАЛИ 26
195. ПРАТ ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 50
196. ПАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПРОМЕТЕЙ» 65
197. ПАТ ШЕПЕТІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №181
52

198. ПАТ ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД 60
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17043
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
02.03.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


