
Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Провесінь» (надалі ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» або 
Товариство), ідентифікаційний код 00854400, юридична адреса: 79067, м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, повідомляє, 
що 30 червня 2017 року о 10 00 год. за адресою: 79067, м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, в приміщенні актового залу 
ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» (другий поверх адміністративного будинку) відбудуться річні загальні збори акціонерів 
Товариства. Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у зборах проводитиметься 30 червня 2017 року з 0830 
год.  до 0930 год. відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 2400 
23 червня 2017 року. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та 
довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня 
перерва: 13.00-14.00 год.) за адресою: м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, ПрАТ «Агрофірма «Провесінь». Відповідальна 
за ознайомлення з матеріалами зборів особа – начальник відділу кадрів Товариства Савлук Н.М. 

Також акціонери можуть ознайомитися з інформацією з проектами рішень щодо  кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного на веб-сайті Товариства: http://www.provesin.bfg.lviv.ua/ 

 
Порядок денний річних загальних зборів 

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та Лічильної комісії. 
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності Товариства у 2016 році та рішень Правління, 

прийнятих у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та рішень Правління Товариства. 
4. Розгляд та затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» за 2016 

рік. 
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2016 році.  
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік, погодження отримання кредиту. 

 
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі Кудрань М.М., Лещука М.М. та Мазепи О.О. 
1.2. Обрати головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» Багнюка І.В. 
1.3. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» Гулу М.І. 
2. Затвердити наступний регламент Зборів: 
• доповідачу надати для доповіді 3 хвилини; 
• співдоповідачу – 2 хвилини; 
• на обговорення кожного питання виділити по 5 хвилин;  
• голосування з питань порядку денного проводити тільки з використанням бюлетенів для голосування, які отримані під 
час реєстрації кожним акціонером, форма і зміст, яких затверджені Наглядовою радою ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» 
(протокол засідання Наглядової ради Товариства від 28 квітня 2017 року), відповідно до статті 43 Закону України «Про 
акціонерні товариства». При цьому голова зборів формулює питання порядку денного із зазначенням номера бюлетеня, 
відповідно певного питання порядку денного. На бюлетенях необхідний підпис акціонера, у разі його відсутності бюлетень 
буде вважатися недійсним. 
3.1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» про результати фінансово-господарської діяльності 
агрофірми у 2016 році. 
3.2. Погодити правочини, що були укладені Правлінням агрофірми у 2016 році. 
4. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» за 2016 рік затвердити. 
5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 
2016 році затвердити. 
6. Річний звіт та баланс ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» за 2016 рік затвердити. 
7. Для покриття збитків, понесених товариством у 2016 році, провести переговори з кредиторами про реструктуризацію 
боргів; здійснити пошук орендарів на об’єкти нерухомості агрофірми, що не використовуються у виробничому процесі, 
провести відчуження рухомого майна агрофірми (транспортних засобів, спецтехніки), котре не використовується у 
виробничому процесі або є застарілим. 
8.1. Погодити такі основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік: 
• збільшення площ вирощування овочевої продукції; 
• розширення асортименту вирощуваної продукції. 
8.2. Погодити наступні умови отримання агрофірмою кредиту у 2017-2019р.р.: 
• Отримання кредитної лінії в банківській установі з максимальним лімітом 6 000 000,00 (шість мільйонів) грн., з 
уповноваженням голови правління Багнюка І.В. узгодити з Банком умови кредитування в межах погоджених вище.  
• Надати повноваження голові правління Багнюку Ігорю Васильовичу на вчинення всіх дій щодо отримання кредиту та 
підписання всіх необхідних документів, зокрема кредитного, іпотечних договорів та всіх інших супровідних документів, 
підписання змін до них (у випадку якщо такі зміни не стосуються істотних умов кредитування, погоджених зборами). 

 
 
 
 



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

звітний попередній 
Усього активів  31218 23892 
Основні засоби  7408 8821 
Довгострокові фінансові інвестиції  20 20 
Запаси  3109 2783 
Сумарна дебіторська заборгованість 6370 9125 
Грошові кошти та їх еквіваленти  117 439 
Нерозподілений прибуток  -5130 -1459 
Власний капітал  1097 1097 
Статутний капітал  8533 8533 
Довгострокові зобов'язання  9016 8165 
Поточні зобов'язання  15710 7556 
Чистий прибуток (збиток)  -4659 -4253 
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)  69 58 
 

 
 

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку»   №94 за 22.05.2017 року. 

 


