
До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«УКРЕНЕРГОТРАНС» 

Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГОТРАНС», надалі – 

Товариство, повідомляє про проведення Річних (чергових) загальних зборів 

акціонерів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 14:00 за адресою: 

49050, місто Дніпропетровськ, вулиця Володі Дубініна, 8, каб. 206, з наступним 

порядком денним: 

1.      Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лічильної 

комісії Товариства 

2.      Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду; 

3.      Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду; 

4.      Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства 

щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік; 

5.      Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2016 рік; 

6.      Прийняття рішення про розподіл прибутку та/або покриття збитків 

Товариства; 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у 

загальних зборах акціонерів Товариства: 14 квітня 2017 року. 

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитись за 

місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства 20 квітня 2017 року з 

13:20 до 13:50. 

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства: 

−     акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує 

особу (паспорт). 

−     представникам акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, 

що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників 

юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі статуту 

акціонера Товариства – юридичної особи, у якій визначені повноваження 

керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних 

зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством України). 

       З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів 

Товариства, акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитись у 

робочі дні з 20 березня 2017 р. по 19 квітня 2017 р. з 14.00 до 17.00 за адресою: 

49050, м. Дніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, 8, каб. 206. Відповідальною 

особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Клименко Руслан 

Юрійович. 

                                                                                               

Телефони для довідок: (056) 371-05-83. 

 

 

 

 

 



Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС» за 2016 рік 

                                                                                                                        (тис. грн.) 

Найменування показника 

період 

звітний попередній 

(2016 рік) (2015 рік) 
Усього активів 120584 95660 
Основні засоби 864 959 
Запаси 95 113 
Сумарна дебіторська заборгованість 111608 81700 
Нерозподілений прибуток 59401 41887 
Власний капітал 

59664 42150 
Статутний капітал 

210 210 
Довгострокові зобов’язання 229 302 
Поточні зобов’язання 60691 53208 
Чистий прибуток 17514 13657 

Голова Правління 

ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС»                                               В.В. Мовчан 

  
 


