
До уваги акціонерів ПрАТ «Радехівське АТП-14629»! 
Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Радехівське АТП-14629», (місцезнаходження Товариства: 80200, 
Львівська обл., м. Радехів, вул. Б. Хмельницького, 130, код ЄДРПОУ 03114796), відбудуться «21» квітня 2017 року о 10:00год. за адресою: 80200, Львівська 

обл., м. Радехів, вул. Б. Хмельницького, 130. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Обрання Лічильної  комісії  Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів  Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт голови правління  Товариства  про фінансову-господарську  діяльність Товариства  за  звітний  період 2016 року. 
4. Звіт голови  Наглядової  Ради  про  роботу Товариства за звітний період 2016 року. 
5. Звіт голови Ревізійної комісії про проведену роботу Товариства за звітний період 2016 року. 
6. Затвердження Річного балансу і звіту Товариства за 2016 рік. 
7. Про  розподіл прибутку по результатах  фінансово-господарської  діяльності  за  2016 рік. 
8. Затвердження  змін  та доповнень  до Статуту Товариства. 
9. Прийняття рішень про попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які  можуть  вчинятися Товариством  протягом одного року. 
10. Про надання згоди голові правління Товариства на вчинення правочинів цивільного  характеру, на суму 400 000,00 грн.( взяття  банківського  кредиту, застава  

майна). 
 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах розпочнеться о 09:00 годині та закінчиться о 10:00 годині в день скликання зборів за місцем їх проведення. 
Для реєстрації участі в загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства України. 

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні, робочий час з 09:00 до 18:00, в п’ятницю – до 17:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за 
адресою: м. Радехів, вул. Б. Хмельницького, 130. В день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитись з документами можливо у місці 
проведення чергових Загальних зборів з 09:00 до 10:00 години. 

Відповідальна посадова особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Зузак Віктор Романович.       
 Тел. для довідок: (0255)2-10-05 

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

Найменування показника Період 
 Звітний 2016р. Попередній2015р. 
Усього активів   
Основні засоби (залишкова вартість) 631 622 
Довгострокові фінансові інвестиції   
Запаси 40 45 
Сумарна дебіторська заборгованість 151 158 
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 26 
Нерозподілений прибуток -150 -678 
Власний капітал   
Статутний капітал 407 407 
Довгострокові зобов’язання   
Поточні зобов’язання 575 599 
Прибуток (збиток) загальний по п-ству +5 -342 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4935400 4935400 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 66 66 
 

Порядок денний затверджено Наглядовою радою ПрАТ «Радехівське АТП-14629». 
 

Голова правління  Зузак В. Р. 
 
 

 Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»   №47 від 10.03.2017 року. 
 


