
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
07.12.2017  м. Київ  № 870

Про внесення змін до Пе-
реліку іноземних фондо-
вих бірж, на яких мають 
бути допущені до обігу цін-
ні папери іноземних емі-
тентів, що мають намір 
отримати допуск до обігу 
цінних паперів на території 
України

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
09 січня 2018 року за № 31/31483

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 7, пункту 
13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», статті 37 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок», з метою удоско-
налення процедури допуску цінних паперів іноземних 
емітентів до обігу на території України

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Переліку іноземних фондових бірж, 

на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іно-
земних емітентів, що мають намір отримати допуск до 
обігу цінних паперів на території України, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 10 вересня 2013 року № 1754, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 27 вересня 
2013 року за № 1672/24204, виклавши його в новій ре-
дакції, що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів забезпечити подання цього рішен-
ня на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

4. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 870, 871 від 07.12.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
10 вересня 2013 року № 1754
(у редакції рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 07 грудня 2017 року 
№ 870)

Перелік 
іноземних фондових бірж, на яких мають бути 

допущені до обігу цінні папери іноземних 
емітентів, що мають намір отримати допуск до 

обігу цінних паперів на території України
1. Мережа фондових бірж, що входять до Nasdaq, Inc.
2. New York Stock Exchange (NYSE).
3. Фондові біржі країн, що входять до Європейського 

Cоюзу.
4. London Stock Exchange.
5. Hong Kong Exchanges and Clearing.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
07.12.2017  м. Київ  № 871

Про внесення змін до По-
ложення про допуск цінних 
паперів іноземних емітен-
тів до обігу на території 
України

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
09 січня 2018 року за № 21/31473

Відповідно до пунктів 1, 6 частини другої статті 7, пунк-
ту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні», частини першої статті 
37 Закону України «Про цінні папери та фондовий ри-
нок», з метою удосконалення вимог щодо допуску до обі-
гу на території України цінних паперів іноземних емітен-
тів

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Положення про допуск цінних папе-
рів іноземних емітентів до обігу на території України, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 
1692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 
грудня 2012 року за № 2178/22490 (зі змінами), виклав-
ши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів забезпечити подання цього рішення 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції Украї-
ни.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

4. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному сайті Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
22 листопада 2012 року № 1692
(у редакції рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 07 грудня 2017 року 
№ 871)
Положення 

про допуск цінних паперів іноземних емітентів 
до обігу на території України

I. Загальні положення
1. Це Положення встановлює:
умови допуску цінних паперів іноземних емітентів до 

обігу на території України;
перелік документів, що подаються до Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 
для прийняття рішення про допуск цінних паперів іно-
земних емітентів до обігу на території України (далі - до-
пуск);

порядок прийняття Комісією рішення про допуск.
2. Дія цього Положення поширюється на емісійні цінні 

папери іноземних емітентів, у тому числі депозитарні 
розписки. 

3. Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-
якого з документів, подання яких до реєструвального ор-
гану передбачено цим Положенням. Копії документів, 
подання яких до Комісії передбачено цим Положенням, 
вважаються засвідченими у встановленому порядку, 
якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої 
особи суб’єкта господарювання.

II. Умови та порядок допуску цінних паперів 
іноземних емітентів до обігу на території України
1. Цінні папери іноземного емітента можуть бути до-

пущені до обігу на території України при одночасному до-
триманні таких умов:

емітент зареєстрований в іноземній державі відповід-
но до її законодавства;

випуск та/або проспект емісії цінних паперів інозем-
ного емітента (у разі його відсутності - інший документ, 
що містить інформацію про випуск цінних паперів іно-
земного емітента) зареєстровано в країні походження 
емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цін-
них паперів на фондовій біржі (якщо необхідність та-
кої реєстрації передбачена законодавством відповід-
ної країни), і такі цінні папери розміщено за межами 
України;

цінним паперам іноземного емітента присвоєно міжна-
родний ідентифікаційний номер (код ISIN), код класифі-
кації фінансових інструментів (код CFI);

наявне письмове підтвердження Центрального депо-
зитарію цінних паперів щодо можливості обліку цінних 
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паперів іноземного емітента на кореспондентському ра-
хунку Центрального депозитарію цінних паперів, відкри-
тому в депозитарії іноземної держави або міжнародній 
депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Цен-
тральним депозитарієм цінних паперів встановлено ко-
респондентські відносини (крім випадку, коли із заявою 
про допуск виступає Центральний депозитарій цінних 
паперів);

цінні папери іноземного емітента допущено до обігу 
принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що вхо-
дять до переліку, затвердженого Комісією.

2. Рішення про допуск приймається Комісією за зая-
вою іноземного емітента цінних паперів або Центрально-
го депозитарію цінних паперів (далі – заявник) щодо всіх 
цінних паперів відповідного випуску емітента. 

3. Для отримання допуску заявник подає до Комісії до-
кументи, визначені розділом III цього Положення.

Рішення про допуск або про відмову в допуску при-
ймається Комісією протягом 30 календарних днів з дати 
отримання документів, визначених розділом III цього По-
ложення.

4. Рішення про відмову в допуску приймається у таких 
випадках:

відсутність будь-якого з документів, визначених розді-
лом III цього Положення;

недостовірність відомостей у документах, поданих за-
явником;

наявність обмежень, передбачених умовами розмі-
щення цінних паперів, щодо обігу таких цінних паперів на 
території України;

невідповідність емітента та/або його цінних паперів 
умовам допуску, визначеним цим Положенням.

Підстави відмови зазначаються у рішенні про відмову 
в допуску.

У разі відмови усі подані документи залишаються в 
Комісії.

Документи для отримання допуску можуть бути подані 
повторно після усунення обставин, які стали підставою 
для відмови в допуску.

5. У рішенні про допуск має бути зазначено, зокрема:
повне найменування та місцезнаходження іноземного 

емітента;
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 

(код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код 
CFI) цінних паперів, щодо яких приймається рішення про 
допуск;

повне найменування і місцезнаходження іноземної де-
позитарної установи, в якій на дату подання до Комісії 
заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до 
обігу на території України обліковуються цінні папери 
відповідного випуску.

6. Прийняття Комісією рішення про допуск не може 
розглядатись як гарантія вартості таких цінних паперів.

7. Комісія забезпечує:
1) не пізніше наступного робочого дня з дати прийнят-

тя рішення про допуск або про відмову в допуску:
оприлюднення відповідного рішення на офіційному 

веб-сайті Комісії;
направлення копії відповідного рішення до Централь-

ного депозитарію цінних паперів відповідно до 
нормативно-правового акта Комісії, що встановлює по-

рядок обміну електронними документами Комісії та Цен-
трального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати прийняття рі-
шення про допуск або про відмову в допуску направлен-
ня копії відповідного рішення заявнику (крім випадку, 
коли заявником є Центральний депозитарій цінних папе-
рів).

8. Обіг цінних паперів іноземного емітента на території 
України може здійснюватися з наступного робочого дня 
після оприлюднення рішення про допуск на офіційному 
веб-сайті Комісії. 

Комісія має право:
у разі порушення законодавства про цінні папери, нор-

мативних актів Комісії зупиняти на термін до одного року 
обіг цінних паперів іноземних емітентів на території Укра-
їни;

для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні па-
пери зупиняти на підставі рішення Комісії внесення змін 
до системи реєстру власників іменних цінних паперів або 
до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів 
іноземних емітентів або певного власника таких цінних 
паперів на строк до усунення порушень, що стали під-
ставою для прийняття такого рішення.

9. Цінні папери іноземного емітента допускаються до 
обігу на території України на фондових біржах та поза-
біржовому ринку. Емітент іноземних цінних паперів до-
датково взаємодіє з фондовою біржею для забезпечення 
проходження процедури лістинга цінних паперів інозем-
ного емітента. 

10. Цінні папери іноземного емітента, що перебувають 
в обігу на території України, обліковуються на рахунку у 
цінних паперах Центрального депозитарію цінних папе-
рів, відкритому в депозитарії іноземної держави або між-
народній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) 
Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено 
кореспондентські відносини.

Обслуговування операцій щодо зазначених цінних па-
перів у депозитарній системі здійснюється відповідно до 
законодавства про депозитарну діяльність.

III. Документи, що подаються заявником для 
допуску цінних паперів іноземного емітента до обігу 

на території України
1. Для прийняття рішення про допуск заявник подає 

до Комісії такі документи:
1) заяву про допуск цінних паперів іноземного емітен-

та до обігу на території України (додаток), підписану упо-
вноваженою особою заявника;

2) письмове підтвердження Центрального депозита-
рію цінних паперів щодо можливості обліку цінних папе-
рів іноземного емітента на кореспондентському рахунку 
Центрального депозитарію цінних паперів, відкритому в 
депозитарії іноземної держави або міжнародній 
депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Цен-
тральним депозитарієм цінних паперів встановлено ко-
респондентські відносини (крім випадку, коли із заявою 
про допуск виступає Центральний депозитарій цінних 
паперів);

3) документи, які підтверджують повноваження упо-
вноваженої особи заявника, підписом якого засвідчені 
документи, що подаються.

2. За письмовим зверненням заявника, поданим до 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Комісії до закінчення строку розгляду документів, пе-
редбаченого пунктом 3 розділу II цього Положення, Ко-
місія може повернути всі подані документи на доопра-
цювання.

Комісія має право здійснювати перевірку відомостей, 
що містяться в поданих документах. До закінчення стро-
ку розгляду документів Комісія може запитати додаткові 
документи, які підтверджують дані, наведені в докумен-
тах, наданих заявником. У разі надходження будь-яких 
додаткових документів строк розгляду документів, пода-
них для прийняття рішення про допуск, відраховується з 
дати надходження останнього документа.

Т.в.о. директора департаменту 
корпоративного управління 
та корпоративних фінансів  Н. Хохлова

Додаток 
до Положення про допуск цінних 
паперів іноземних емітентів до обі-
гу на території України 
(підпункт 1 пункту 1 розділу ІІІ)

ЗАЯВА
про допуск цінних паперів іноземного емітента 

до обігу на території України
Повне найменування емітента
Місцезнаходження емітента
Ідентифікаційний код згідно з торго-
вельним, банківським або судовим 
реєстром країни походження емітента 
(за наявності)
Адреса веб-сайту емітента
Міжнародний ідентифікаційний номер 
(код ISIN) і код класифікації фінансо-
вих інструментів (код CFI) цінних па-
перів, що пропонуються для обігу на 
території України
Повне найменування і місцезнахо-
дження іноземної(их) фондової(их) 
біржі (бірж), що входить(ять) до пере-
ліку, затвердженого НКЦПФР, на якій 
(яких) допущено до обігу цінні папери 
іноземного емітента

Інформація про українську фондову 
біржу, на якій емітент має намір про-
ходити процедуру лістинга (за наяв-
ності) 
Повне найменування і місцезнахо-
дження іноземної депозитарної уста-
нови, в якій на дату подання до Комісії 
заяви про допуск цінних паперів іно-
земного емітента до обігу на території 
України обліковуються цінні папери 
відповідного випуску
Повне найменування і місцезнахо-
дження депозитарію іноземної держа-
ви та/або міжнародної депозитарно-
клірингової установи, з яким (якою) 
Центральним депозитарієм цінних па-
перів встановлено кореспондентські 
відносини
Повне найменування аудиторської 
фірми, що провела аудиторську пере-
вірку фінансової звітності емітента за 
останній завершений рік
Іноземні друковані видання, веб-
сайти, інші інформаційні ресурси, де 
розміщуються інформація про емітен-
та, що розкривається, проспект емісії 
цінних паперів іноземного емітента (у 
разі його відсутності - інший документ, 
який містить інформацію про випуск 
цінних паперів іноземного емітента та 
є обов'язковим до затвердження іно-
земним емітентом при розміщенні 
його цінних паперів відповідно до ви-
мог законодавства відповідної краї-
ни), аудиторський звіт, фінансова звіт-
ність емітента за останній завершений 
рік, складена згідно з міжнародними 
стандартами фінансової звітності
Зазначення про відсутність обмежень 
щодо обігу цінних паперів іноземного 
емітента на території України, перед-
бачених умовами їх розміщення 
_______________  _________  _______________ 
(посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ім’я) 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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 управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 № 1843 (зі змінами), підпункту а) пункту 3 Роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 трав-

ня 2013 року за № 822/23354 (зі змінами),  та відповідно 
до документів, наданих Публічним акціонерним това-
риством «фінансова компанія «фінансовий парт-
нер», 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32Г, 
офіс 262, код за ЄДРПОУ: 38322199, на зупинення обігу 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, зупинено обіг простих іменних акцій Публічного 
акціонерного товариства «фінансова компанія «фі-
нансовий партнер» (код за ЄДРПОУ: 38322199) – роз-
порядження № 54-Кф-З від 16 лютого 2018 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: «20» лютого 2018 року.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

*   *   *
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, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року № 1843, із змінами, на підставі 
п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354, із змінами та доповненнями, та від-
повідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань, у формі витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 14.02.2018 року за 
№ 1003619906 про внесення 31.01.2018 року запису про 
визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквіда-
ційної процедури за рішенням Господарського суду Запо-
різької області, 23.01.2018, 908/2599/17, та інформації, 
наданої ліквідатором ПАТ «Хортицька спецекскавація» 
Алуфом  О. В. листом від 06.02.2018 № 19/06 (вх. від 
12.02.2018 року № 4833), зупинено обіг акцій ПАТ «Хор-
тицька спецекскавація», код за ЄДРПОУ: 05539703 – 
розпорядження № 55-Кф-З від 16 лютого 2018 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: «20» лютого 2018 року 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 4 розділу ІV 
Положення про порядок припинення корпоративного ін-
вестиційного фонду, затвердженого рішенням Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 17.12.2013 за № 2133/24665 (із змінами), та 
наданих документів ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВА-
РИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС - 
ФОНД АКЦІЙ», 49070, м. Дніпро, вул. Глинки, будинок 7, 
6 поверх, ідентифікаційний код юридичної особи: 
35164667, на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску ак-
цій ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИй НЕДИВЕРСИфІКоВАНИй КоРПоРАТИВНИй 
ІНВЕСТИцІйНИй фоНД «АЛЬТУС - фоНД АКцІй», 
ідентифікаційний код юридичної особи: 35164667, реє-
страційний код за ЄДРІСІ: 132724 на загальну суму 
20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень у кількості 
20 000 (двадцять тисяч) штук номіналом 1 000 (одна ти-
сяча) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії 
акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС - ФОНД АКЦІЙ», що 
зареєстрований 12.09.2007 року Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«АЛЬТУС - ФОНД АКЦІЙ» № 2017 від 02.02.2011 року, 
що видане Державною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку – розпорядження № 0299-СІ від 16 люто-
го 2018 року. 

19.02.2018 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

ПрАТ «Агробудкомплект» повідомляє про проведення чергових (річних) 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться «06» квітня 2018 року о 14 
годині 30 хвилин за адресою місцезнаходження Товариства: 08300, Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Глібова, буд.7. 

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на загальні збори 
Товариства буде проводитись «06» квітня 2018 року, з 14 години 00 хвилин 
до 14 години 25 хвилин за адресою проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - «01» квітня 2018 року. Для реєстрації та участі у загальних 
зборах необхідно мати: паспорт або інший визначений чинним законодав-
ством документ, що посвідчує особу; довіреність або інші документи, які 
відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – пред-
ставникам акціонерів.

Порядок денний : 
1. Обрання Голови та секретаря Зборів.
2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
3. Прийняття до відома звіту директора про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017 рік та основних напрямків діяльності на 
2018 рік.

4. Прийняття до відома звіту ревізора про перевірку фінансово-
господарської діяльності товариства за 2017 рік та затвердження річного 
звіту та балансу Товариства за 2017 р.

5. Прийняття до відома звіту наглядової ради за 2017 рік.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають 

право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитися у робочі дні та у 
робочий час за адресою: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Глібо-

ва, буд.7. (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – директор Ханюков С.О.). Пропозиції щодо порядку денного 
направляти в письмовій формі за тією ж адресою. Додаткову інформацію 
можна отримати на Веб-сторінці Товариства http://agrobudcomplekt.pat.ua/ 
та за телефоном: 0 (4495)6-24-41

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 1192,2 1195,2
Основні засоби 1073,8 1080,6
Довгострокові фінансові інвестиції -------------- --------------
Запаси 0,7 2,9
Сумарна дебіторська заборгованість 95,2 83,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,5 27,8
Нерозподілений прибуток ------------- --------------
Власний капітал 221,3 221,3
Статутний капітал 80,5 80,5
Довгострокові зобов'язання ------------ --------------
Поточні зобов'язання 18,4 10,1
Чистий прибуток (збиток) -110,9 -88,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 322 008 322 008
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

------------- --------------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

------------- --------------

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 
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ПРАТ «АГРоБУДКомПЛЕКТ»
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«НоВІ ТЕХНоЛоГІЇ» 

повідомляє, що 19 березня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. Степана Сагайдака 101, відбудуться позачергові загальні 
збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах відбудеться 19 березня 2018 року з 11.30 год. до 11.55 год. 
за вказаною адресою.

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) 
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, 
тобто на 24.00 год. 15 березня 2018 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.

Додаток 1 до Протоколу Наглядової ради
№ 08-02-2018 від 08.02.2018 р. 

Затверджено рішенням Наглядової ради
Протокол від 08.02.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«САНТЕХКомПЛЕКТ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПоУ: 20038832)
повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів, що від-

будуться 04 квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: Україна,04073, 
місто Київ, вул. Куренівська,16-А в нарадчій кімнаті
ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо До РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ

1. Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на Річних Загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
5. Затвердження звіту генерального директора про фінансову-

господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

6. Затвердження звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства та виплату ди-
відендів.

8. Про розподіл прибутку ДП «САНТЕХКОМПЛЕКТ» м.Херсон Приват-
ного акціонерного товариства «САНТЕХКОМПЛЕКТ».

9. Затвердження плану діяльності Товариства на 2018 рік.
10. Затвердження аудиторського звіту незалежного аудитора щодо фі-

нансової звітності за 2017 рік, що складені відповідно до облікової політи-
ки, які базуються на вимогах ПСБО.

11. Про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством 
протягом 2017 року.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством в 2018 році.

13. Надання повноважень генеральному директору Товариства на укла-
дання договорів (контрактів) на поставку товарів з компаніями нерезиден-
тами, які можуть укладатися Товариством в 2018 році.

14. Про надання повноважень Наглядовій раді змінити назву Дочірнього 
підприємство «САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД» Приватного акціонерного това-
риства «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 33562654) на будь-яку іншу, 
визначену на власний розсуд.

15. Про надання повноважень Наглядовій раді змінити юридичну адре-
су Дочірнього підприємство «САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД» Приватного 
акціо нерного товариства «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 33562654) 
на будь-яку іншу, визначену на власний розсуд (назва дочірнього підпри-
ємства - код ЄДРПОУ 33562654 може бути змінена рішенням Наглядової 
ради, що не припиняє право прийняти рішення про зміну адреси).

16. Про надання повноважень Наглядовій раді продати Дочірнє підпри-
ємство «САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД» Приватного акціонерного товариства 

«САНТЕХКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 33562654) на умовах, визначених на 
власний розсуд (назва дочірнього підприємства - код ЄДРПОУ 33562654 
може бути змінена рішенням Наглядової ради, що не припиняє право 
прий няти рішення про продаж).

17. Про надання повноважень Наглядовій раді припинити діяльність До-
чірнього підприємства «САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД» Приватного акціонерного 
товариства «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 33562654) (назва дочірнього 
підприємства - код ЄДРПОУ 33562654 може бути змінена рішенням Нагля-
дової ради, що не припиняє право прийняти рішення про припинення).

18. Про надання повноважень генеральному директору Товариства 
вчинити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, визна-
чених Наглядовою радою щодо питань 13, 14, 15, 16, 17 порядку денного, 
шляхом встановленим чинним законодавством України (у тому числі пра-
во укласти/підписати відповідний договір купівлі-продажу дочірнього під-
приємства - код ЄДРПОУ 33562654), з правом передоручення.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 129 449
Основні засоби (залишкова вартість) 4 743 3 476
Довгострокові фінансові інвестиції 41 41
Запаси (виробничі) 93 820 71 407
Сумарна дебіторська заборгованість 47 555 45 519
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 687 4 430
Нерозподілений прибуток 98 538 77 859
Власний капітал 98 975 78 296
Статутний капітал 57 57
Довгострокові зобов`язання
Поточні зобов`язання 55 314 51 153
Чистий прибуток 20 679 22 923
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 230 173

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах- станом на 24 годину 29.03.2017р.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних загальних зборів 
за місцем знаходження Товариства у робочі дні з 09:00 до 16:30 години.

Реєстрація учасників проводиться з 11.00 до 11.50 години за місцем 
проведення зборів.

Для участі у Річних загальних зборах акціонерів необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того - доручення, 
оформлене у встановленому порядку.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення зборів 
звертатися за телефоном: 8 (044) 499-29-90

Генеральний директор ПрАТ «САНТЕХКомПЛЕКТ» о.м.Шевченко

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
«мИКоЛАЇВ оБЛЕНЕРГо»

2. Код за ЄДРПОУ 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв,  

вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14

5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.energy.mk.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 15.02.2018 (протокол 

№ 12) директора з управлiння персоналом та кадрових питань ПАТ «Миколаїв-
обленерго» Харитонову Надiю Вiталiївну обрано членом Дирекцiї ПАТ «Мико-
лаївобленерго» на пiдставi подання Генерального директора Товариства. Строк 
дiї повноважень члена Дирекцiї - до переобрання. Особа не надала згоди на 
розголошення паспортних даних. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом 
останнiх 5 рокiв: директор з кадрових питань та зовнiшньо iнформацiйним 
зв’язкам ПАТ «Миколаївобленерго», директор з управлiння персоналом та ка-
дрових питань ПАТ «Миколаївобленерго». Часткою у статутному капiталi не 
володiє. 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 О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.02.2018
(дата)
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ПоВІДомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТОВКАЧIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01056244
3. Місцезнаходження: 11114, смт. Першотравневе Овруцького району 

Житомирської областi, Залiзнична,9
4. Міжміський код, телефон та факс: +380414867501 +380414867501
5. Електронна поштова адреса: gppk@ovr.zt.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: https://tovkgzk.000webhostapp.com/informa
7. Вид особливої інформації : Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
15.02.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ «Товкачiський ГЗК» було прийняте 

рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: 
надання поворотної фiнансової допомоги на суму 25 000 000,00 грн (Двадцять 
п’ять мільйонів гривень 00 копiйок) ПрАТ «Гарант Метиз Інвест». Ринкова вартiсть 
предмету правочину визначена вiдповiдно до законодавства та складає 
25000000,00 грн. Вартiсть активiв пiдприємства за данними останньої фiнансової 
звiтностi 187298 тис.грн. Спiвiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину до вартостi активiв пiдприємства за данними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 13,348%. Голосували «за» прийняття рiшення - 100% членiв 
Наглядової ради, «проти» - 0% членiв Наглядової ради Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством: Голова правління В.П. Савчук 16.02.2018 .р

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ТоВКАЧIВСЬКИй ГIРНИЧо-ЗБАГАЧУВАЛЬНИй КомБIНАТ»

ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів 

Приватного акціонерного товариства «Горинь»
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Горинь» (код за ЄДРПОУ 21339381, 
місцезнаходження: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Б.Хмель-
ницького, 12, далі - Товариство) повідомляє, що 24 березня 2018 року о 
10.00 годині за адресою: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, 
вул. Б. Хмельницького, 12, приміщення актової зали відбудуться річні 
загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори). 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення за-

гальних зборів акціонерів. 
3. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту директора Товариства за 2017 рік. Визначення основних на-
прямків діяльності Товариства на 2018 рік.

4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 
за 2017 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
6. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції 

внутрішніх положень Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах акціонерів, – 20 березня 2018 року (станом на 24 годину).
Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 24 березня 

2018 року з 9.15 год. до 9.45 год. години за місцем проведення загальних 
зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право 
брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмеж-
уючись цим, представник акціонера за довіреністю повинен мати посвід-
чену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає пред-
ставнику право на участь та голосування на загальних зборах 
Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності 

на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загаль-
них зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши 
про це реєстраційну комісію та директора Товариства, або взяти участь у 
загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах 
з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той пред-
ставник, довіреність якому буде видана пізніше. 

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або 
згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, 
вул. Б.Хмельницького, 12, приймальня директора, у робочі дні, робочі го-
дини, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення за-
гальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Директор Товариства Ремеза Ольга Якимівна. 
Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку ден-
ного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції 
подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства 
та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), 
який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до 
питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право оскаржувати до 
суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку 
денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку 
подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть зверта-
тися до Директора Товариства Ремези Ольги Якимівни за наведеним ниж-
че номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 31.01.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 1975097 штук, за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1526100 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами  
рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України: 
http://gorin.pat.ua 

Телефон для довідок (03842) 7-10-13.
Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ГоРИНЬ»

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 
«ОБЕРIГ»

2. Код за ЄДРПОУ 31976385
3. Місцезнаходження 55330, Миколаївська обл. Арбузин-

ський район, с. Семенiвка, вул.
Шкiльна , 44

4. Міжміський код, телефон та факс 05132 3-11-90 05132 3-11-90
5. Електронна поштова адреса 31976385@oberig.pat.u

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

oberig.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів

II. Текст повідомлення
15.02.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Оберiг» (Протокол №1 вiд 15.02.2018 р.)прийнято рiшення про 
надання згоди на вчинення значних правочинiв.А саме укладання змiн до до-
говору про надання банкiвських послуг № 9/1088144/1088328 вiд 14.12.2016 р. 
мiж Товариством (солiдарною вiдповiдальнiстю Приватного акцiонерного то-

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «оБЕРIГ»
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ 
мЕХАНІЗАцІЇ»

03126, м. Київ, вул. Качалова, 5
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 

Товариства, 
які відбудуться 29.03.2018 р. о 10:00 за адресою:  

м. Київ, вул. Качалова, 5
(офісне приміщення на 2-му поверсі контори ПрАТ «ПУм»).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбуватиметься в 
день та за місцем їх проведення з 9:00 до 9:45. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення зборів (станом на 
23.03.2018 р.)

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товари-

ства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік з ура-

хуванням вимог, передбачених законом.
9. Внесення змін до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у 

відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом ви-
кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. 
Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту та здійснення його 
державної реєстрації.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом їх ви-
кладення в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на їх під-
писання.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень з питань проекту порядку денного: http://pym.com.ua.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами 
рішень з питань, що виносяться на голосування, акціонери можуть озна-
йомитися у робочі дні з 9:00 до 13:00, за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5 
(приймальня ПрАТ «ПУМ») та в день проведення зборів за місцем прове-

дення зборів (до початку зборів) у відповідальної особи – заступник голови 
правління з юридичних питань Іващенко М.М. Довідки за телефоном: 
(044) 497-10-11.

Для участі у зборах необхідно мати: 1) для акціонера – документ, що 
посвідчує особу (паспорт, тощо); 2) для представників (довірених осіб) – до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність, оформлену 
згідно з чинним законодавством, на передачу права участі на зборах.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту 
порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій 
та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про про-
ведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних 
зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточ-
нення інформації.

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 12752,0 13435,0
Основні засоби 12066,0 11834,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 21,0 1012,0
Сумарна дебіторська заборгованість 308,0 321,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 41,0  15,0
Нерозподілений прибуток 4109,0 3973,0
Власний капітал 8574,0 8438,0
Статутний капітал 4451,0 4451,0
Довгострокові зобов'язання 3363,0 3363,0
Поточні зобов'язання 657,0 1067,0
Чистий прибуток (збиток) 136,0 158,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17802413 17802413
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 24

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ мЕХАНІЗАцІЇ»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ»

2. Код за ЄДРПОУ 37243279
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. Саксаганського, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0442061549 0442061507
5. Електронна поштова адреса andrijchuk@pzcu.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації pzcu.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято в.о. голови Правління ПАТ «ДПЗКУ» 

19.02.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу в.о. голови 

Правління Марченко І.О. від 19.02.2018 № 135-к.
Посадова особа Гринишин Вадим Євгенійович (паспорт: серія ВМ номер 

342500 виданий 19.05.1997 р. Андрушівським РВ УМВС України в Житомир-
ській області), призначена на посаду Заступник голови Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: не визначено.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор 

філії ПАТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор», директор департаменту 
елеваторної діяльності та реалізації готової продукції ПАТ «ДПЗКУ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0 акцій.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ДЕРЖАВНА ПРоДоВоЛЬЧо-ЗЕРНоВА КоРПоРАцІЯ УКРАЇНИ»

вариства «Оберiг», код ЄДРПОУ 31976385 та Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Семенiвський агросервiс», код ЄДРПОУ 30954067 (солiдарнi 
божники/поручителi) та ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» та будь-яких банкiвських 
послуг (кредити, гарантiї, авалi, овердрафти, акредитиви, тощо) за вказаним 
договором про надання банкiвських послуг в межах генерального лiмiту та 
генерального строку, необхiдних для ведення господарської дiяльностi, укла-
дення змiн до дiючих договорiв забезпечення в забезпечення виконання 
боргових зобов’язань за вищезазначеним договором про надання банкiвських 
послуг, на укладення нових договорiв забезпечення щодо передачi в заставу/
iпотеку рухомого та нерухомого майна в забезпечення виконання боргових 
зобов’язань за вищезазначеним договором про надання банкiвських послуг 
та будь-якi додатковi угоди до вказаних договорiв. Загальна гранична сукупна 
вартiсть складає 50 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить103774.00 тис. грн. Спiввiдношення 

ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
48.2 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 4500 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 4500 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» - 4500, «проти» - 0 . Додатковi критерiї 
для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодав-
ством, статутом акцiонерного товариства 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 Бойко Олег Сергійович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.02.2018
(дата)
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ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій серії А

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРПоШТА», 

21560045 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 95/2/2017/Т.
Дата реєстрації «06» листопада 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
21 листопада 2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

20 листопада 2018 року (включно) 
або до дати укладання договорів з 
першими власниками останньої 
облігації випуску чи відповідної 
серії облігацій, якщо таке укладан-
ня договорів з першими власника-
ми відбудеться до 20 листопада 
2018.

фактична 06 лютого 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії 
облігацій)

1500 (одна тисяча п’ятсот) штук

фактично розміщених 1500 (одна тисяча п’ятсот) штук
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом 
про реєстрацію випуску облігацій), 
грн

150 000 000,00 (сто п’ятдесят 
мільйонів) гривен

фактично розміщених, грн 150 000 000,00 (сто п’ятдесят 
мільйонів) гривен

5. Загальна сума залучених коштів 
від розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

154 854 085,64 (сто п’ятдесят 
чотири мільйона вісімсот п’ятдесят 
чотири тисячі вісімдесят п’ять) 
гривень 64 копійок.

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):0
Сума, сплачена за облігації (грн):0

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):0

Сума, сплачена за облігації (грн):0
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):0
Сума, сплачена за облігації (грн):0

6. Кількість облігацій, що облікову-
ються на рахунку в цінних паперах 
емітента за результатами повернен-
ня внесків, унесених в оплату за об-
лігації, усім особам, які зробили ці 
внески***

-

7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

-

Затверджено:
Виконувач обов’язків

генерального директора 
ПАТ «Укрпошта» 

(посада)

___________ 
(підпис)

М.П.

І. Ю.Смілянський 
(прізвище, ім'я, по 

батькові)

Від емітента*:
Виконувач обов’язків

генерального директора 
ПАТ «Укрпошта» 

(посада)

___________ 
(підпис)

М.П.

І. Ю.Смілянський 
(прізвище, ім'я, по 

батькові)

Від андеррайтера*: Емітент, згідно з проспектом емісії облігацій не ко-
ристується послугами андеррайтера.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про ре-

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СПЕц-
ЛІСмАШ», місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, 
вул. Садова, 9 повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, 
які відбудуться 27 березня 2018 року о 11-00 за адресою: 37500, Полтав-
ська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9 адмінприміщення товариства, 
І-поверх, кімн.№1. Реєстрація проводиться з 10-30 до 10-50 год. 27 берез-
ня 2018 року за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акці-
онерів, які мають право на участь у зборах – 21.03.2018 року.

Проект порядку денного (з проектом рішень):
1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку про-

ведення загальних зборів акціонерів. Проект рішення: 1)Обрати лічильну ко-
місію. 2)Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Проект рі-
шення: 1.Обрати головою зборів Білика М.Г., секретарем Окружко Ю.Г.

3. Розгляд та затвердження звітів Правління, Наглядової ради, Ревізійної 
комісії про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2017р. 
Проект рішення: 1.Звіт Правління за 2017 р. затвердити. 2.Звіт Наглядової 
ради за 2017р. затвердити.3.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 
2017р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту 
наглядової ради, звіту ревізійної комісії. Проект рішення. 1.Роботу вико-
навчих та контролюючих органів товариства в 2017р. визнати задовіль-
ною.

5. Затвердження річного звіту товариства. Розподіл прибутку і збитків 
товариства. Проект рішення: 1.Річний звіт товариства за 2017р. затверди-
ти. 2.Прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обі-
гових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017р. 
дивіденди не нараховувати та не сплачувати. 

6. Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного това-
риства «Спецлісмаш» шляхом перетворення у товариство з обмеженою 
відповідальністю. Проект рішення: Припинити ПрАТ «Спецлісмаш» шляхом 
перетворення в ТОВ «Спецлісмаш».

7. Затвердження плану перетворення приватного акціонерного товари-
ства «Спецлісмаш». Проект рішення: Затвердити план перетворення 
ПрАТ «Спецлісмаш» у ТОВ «Спецлісмаш».

8. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення приватного 
акціонерного товариства 

«Спецлісмаш». Проект рішення: Порядок та умови здійснення пере-
творення ПрАТ«Спецлісмаш» затвердити.

9. Про звільнення посадових осіб товариства. Проект рішення: Звіль-
нити голову та членів правління.

10. Про обрання комісії з припинення. Проект рішення: Обрати комісію 
з припинення.Голова комісії з припинення- Назаренко В.І.; Члени комісії з 
припинення: Назаренко Ю.В., Гонтар С.Ю. 

11. Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки 
правонаступника. Проект рішення: 1.Порядок та умови обміну акцій това-
риства на частки правонаступника затвердити.

12. Прийняття рішення про викуп акцій у акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах акціонерів та голосували проти перетворен-
ня. Проект рішення: Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій 
на вимогу акціонерів не проводити.

13. Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів. Проект рі-
шення: 1.Порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів затвердити.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
ного правочину, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господар-
ської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання 
таких правочинів. Проект рішення: 1.Попередньо надати згоду Товариству 
вчиняти значні правочини. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з мате-
ріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адре-
сою: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9, у голови правління 
товариства – Назаренко В.І. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення 
тел. (05361)5-57-96. Акціонери мають право звернутися до АТ за його 
місце-знаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів. Для участі в зборах акціонерам 
необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і 
доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинно-
го законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних 
зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник 
акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, 
якщо інше не визначено в довіреності. Не пізніше, ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, кожен акціонер може запропонувати вклю-
чення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого 
письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням 
Товариства.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного - http:// 00991315.bs1998.info



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №35, 20 лютого 2018 р. 
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ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «ТИСмЕНИцЯГАЗ» (надалі – «Това-
риство»), місцезнаходження якого: 77400, Україна, Івано-Франківська об-
ласть, м. Тисмениця, вул. Вісконта, 3, повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Това-
риства») 27 березня 2018 року о 14.30 за адресою: м. Тисмениця,  
вул. Вісконта, 3 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок 
реєстрації - о 14.00, закінчення реєстрації - о 14.20.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 21 березня 2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного  
Загальних зборів Товариства:

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 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 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 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумка-

ми 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 

рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвер-
дження 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 членами 

Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 
підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової 
ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами 

Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 
підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної 
комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору 
купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 13.09.2012 р. 
№КПП-614 за 2017 рік.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена зако-
нодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://ts.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціо-
нери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в 
порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні това-
риства», у приміщенні Товариства за адресою: 77400 Івано-Франківська 
область, м. Тисмениця вул. Вісконта, буд.3(кабінет головного фахівця з 
корпоративних відносин), 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 проведення. Відповідальною 
особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами 
є Голова правління Товариства. Контактна особа – Уграк Аліна Юльянівна, 
головний фахівець з корпоративних відносин. Довідки за телефоном (03436) 
2-11-83.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносять-
ся не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Това-
риства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж 

за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні міс-
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів 
у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). 
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням 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 належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення 
змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідом-
ляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Това-
риства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен 
мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну 
довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів 
Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потріб-
но проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 
зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність 
на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декіль-
ком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відклика-
ти чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. 
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах 
Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, 
якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька пред-
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому 
видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декіль-
кох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товари-
ства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним 
представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 1 320 000 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства складає 1 161 589 шт.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).

Найменування показника
період

2017р.* 2016р.
Усього активів 23247 27050 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17421 17134 
Запаси 221 279 
Сумарна дебіторська заборгованість 3901 8106 
Грошові кошти та їх еквіваленти 787 851 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(14846) (14563)

Власний капітал (3382) (3099) 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 330 330 
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 4697 4793 
Поточні зобов’язання і забезпечення 21932 25356 
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(277) 8362 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1320000 1320000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

(0,21) 6,33

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 

 ПАТ «ТИСмЕНИцЯГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ТИСмЕНИцЯГАЗ»
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ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення 

 річних Загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 

«ЗАКАРПАТГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 88015, 
Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Погорєлова, буд. 2, повідо-
мляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі – «Загальні збори Товариства») 26 березня 2018 року о 10.00 го-
дині за адресою: м. Ужгород, вул. Погорєлова, буд. 2 (в актовому залі 
Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок 
реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 20 березня 2018 р.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного Загальних зборів 

Товариства:
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 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 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 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумка-

ми 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 

рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвер-
дження 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 членами 

Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 
підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової 
ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами 

Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 
підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної 
комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена зако-
нодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адре-
сою: https://zk.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, 
акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Това-
риства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: м. Ужгород, 
вул. Погорєлова, 2 (2-й поверх, кім.13), 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 прове-
дення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із 
зазначеними документами є Голова правління Товариства. Контактна 
особа – Пшевлоцький Йосип Дмитрович. Довідки за телефоном  
(0312) 61-94-27.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносять-
ся не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Това-
риства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції 

щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні міс-
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів 
у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). 
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням 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 належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення 
змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідом-
ляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Това-
риства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер 
повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та 
відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством 
України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів 
Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потріб-
но проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 
зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність 
на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декіль-
ком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відклика-
ти чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. 
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах 
Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, 
якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька пред-
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому 
видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декіль-
кох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товари-
ства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним 
представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 2526224 шт., загальна кіль-
кість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Това-
риства складає 1707023 шт.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 - 2017рр. (тис. грн.).

Найменування показника
період

2017р.* 2016р.
Усього активів 1916521 1496261
Основні засоби (за залишковою вартістю) 222468 226209
Запаси 10758 4303
Сумарна дебіторська заборгованість 1435040 1016834
Грошові кошти та їх еквіваленти 34824 43263
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-143414 -76851

Власний капітал 21563 88127
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 632 632
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 109159 114109
Поточні зобов’язання і забезпечення 1785799 1294025
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

-68877 -56747

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2526224 2526224
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

-27,26 -22,46

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 

 ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗоПоСТАЧАННю ТА ГАЗИфІКАцІЇ 
«ЗАКАРПАТГАЗ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ЗАПоРІЖЖЯоБЛЕНЕРГо» 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Запорiжжяобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ 00130926
3. Місцезнаходження 69035, Запорiжжя, вул. Сталеварiв,14
4. Міжміський код, телефон та факс 061 286-33-86 061 286-33-89
5. Електронна поштова адреса a.a. bojko@zoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zoe.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. Текст повідомлення
15 лютого 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго» прий-

нято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол 
№ 2): продаж автомобiля MAZDA XEDOS, державний № 18352НР, 2002 року 
випуску виключно з використанням електронної торгової системи «ProZorro. 
Продажi». Вартiсть активiв ПАТ «Запорiжжяобленерго» за данними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi складає 2 233 658 тис. грн. У зв’язку з продажем 
автомобiля через електронну торгову систему «ProZorro. Продажi» ринкова 
вартiсть автомобiля визначається за результатами конкурсних торгiв.Балансова 
вартiсть автомобiля складає 40 тис. грн. Спiввiдношення вартостi автомобiля, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за данними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi складає 0,0018%. Додатковi критерiї для вiднесення 

правочину до значного правочину: правочин щодо продажу автомобiля MAZDA 
XEDOS, державний № 18352НР, визначений значним за рiшенням наглядової 
ради ПАТ «Запорiжжяобленерго» вiд 15.02.2018 (протокол №2).

15 лютого 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго» прий-
нято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол 
№ 2): укладання договору оренди частини нежитлової двоповерхової 
адмiнiстративної будiвлi № 291015/1 вiд 29.10.2015 мiж Товариством та Дер-
жавною установою «Запорiзький обласний лабораторний центр Мiнiстерства 
охорони здоров’я України», з урахуванням внесених до нього змiн згiдно з 
додатковими угодами №1 вiд 08.07.2016, №2 вiд 09.08.2016, № 3 вiд 
02.02.2017, та укладання додаткової угоди № 4 до вказаного договору. 

Вартiсть активiв ПАТ «Запорiжжяобленерго» за данними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 2 233 658 тис. грн. Загальна вартiсть оренди 
за договором № 291015/1 вiд 29.10.2015 складає 1 037 тис. грн. Спiввiдно-
шен ня вартостi оренди нерухомого майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв товариства за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає 0,046%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину визначенi 
п.20.1.1. Статуту ПАТ «Запорiжжяобленерго», згiдно з яким незалежно вiд 
вартостi значними правочинами є договори оренди нерухомого майна.

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 Ангелова Олена Петрiвна
В.о. генерального 
директора ПАТ 
"Запорiжжяобленерго"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.02.2018

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ЗАПоРІЖЖЯоБЛЕНЕРГо»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Запорiжжяобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ 00130926
3. Місцезнаходження 69035, Запорiжжя, вул. Сталеварiв,14
4. Міжміський код, телефон та 
факс

061 286-33-86 061 286-33-89

5. Електронна поштова адреса a.a.bojko@zoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.zoe.com.ua

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

II. Текст повідомлення
15 лютого 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго» 

(протокол №2) припинено виконання обов’язкiв генерального директора 
ПАТ «Запорiжжяобленерго» Лiсняком Юрiєм Михайловичем та припиненi 
його повноваження члена дирекцiї у складi дирекцiї товариства. 

Обгрунтування змiн: припинення повноважень в.о. генерального дирек-
тора та члена дирекцiї ПАТ «Запорiжжяобленерго» Лiсняка Ю.М. за рiшенням 
наглядової ради ПАТ «Запорiжжяобленерго» на пiдставi п. 17.3 Статуту 
ПАТ «Запорiжжяобленерго», згiдно з яким до виключної компетенцiї нагля-
дової ради належить обрання та припинення повноважень генерального 
директора та голови й членiв iнших органiв товариства. Володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента - 0%, судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не згоден на розкриття паспортних даних. Перебував на посадi 
члена дирекцiї з 12.05.2016, на посадi в.о. генерального директора - з 
30.01.2017. Замiсть члена Дирекцiї ПАТ «Запорiжжяобленерго» Лiсняка Юрiя 
Михайловича, повноваження якого припиненi, нiкого не призначено (не об-
рано) на посаду члена дирекцiї ПАТ «Запорiжжяобленерго». 

15 лютого 2018 року наглядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго» (про-
токол №2) обрано виконуючою обов’язки генерального директора 
ПАТ «Запорiжжяобленерго» Ангелову Олену Петрiвну на пiдставi розпоряд-

ження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2018 №65-р «Про погодження 
призначення Ангелової О.П. виконуючою обов’язки генерального директора 
ПАТ «Запорiжжяобленерго»». Обгрунтування змiн: обрання за рiшенням На-
глядової ради товариства виконуючою обов’язки генерального директора 
ПАТ «Запорiжжяобленерго» Ангелової О.П. на пiдставi розпорядження 
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2018 №65-р «Про погодження призна-
чення Ангелової О.П. виконуючою обов’язки генерального директора 
ПАТ «Запорiжжя обленерго»», та на пiдставi п. 17.3 Статуту ПАТ «Запорiжжя-
обленерго», згiдно з яким до виключної компетенцiї наглядової ради належить 
обрання та припинення повноважень генерального директора. Не згодна на 
розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 
0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник 
голови правлiння ПАТ «Полтаваобленерго». Строк, на який обрано посадо-
ву особу: до обрання генерального директора.

15 лютого 2018 року наглядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго» 
(протокол № 2) припинено повноваження члена дирекцiї ПАТ «Запорiжжя-
обленерго» Романчука Олега Миколайовича з 06.02.2018 у зв’язку з його 
заявою вiд 05.02.2018. Обгрунтування змiн: припинення повноважень члена 
дирекцiї ПАТ «Запорiжжяобленерго» за рiшенням наглядової ради 
ПАТ «Запорiжжяобленерго» вiд 15.02.2018 на пiдставi особистої заяви Ро-
манчука О.М. вiд 05.02.2018 у зв’язку зi звiльненням 06.02.2018 з посади 
заступника генерального директора ПАТ «Запорiжжяобленерго». Не згоден 
на розкриття паспортних данних. Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента - 0%, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пере-
бував на посадi з 15.05.2017.

Замiсть члена дирекцiї ПАТ «Запорiжжяобленерго» Романчука Олега 
Миколайовича, повноваження якого припиненi, нiкого не призначено (не 
обрано) на посаду члена дирекцiї ПАТ «Запорiжжяобленерго».

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 Ангелова Олена Петрiвна
В.о. генерального 
директора 
ПАТ "Запорiжжяобленерго"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.02.2018

(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАПоРІЖЖЯоБЛЕНЕРГо»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТРУББУД-
ІНДУСТРІЯ», код за ЄДРПОУ 05533066, місцезнаходження: 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. Наказом Голови Правління №4 від 16.02.2018 Потайчук Iрина Степанiвна 

звільнена з посади головного бухгалтера з 16.02.2018 за згодою сторін (п. 1 
ст 36 КЗпПУ). Займала посаду з 20.05.2015. Часткою в статутному капіталі 
емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано. Надалі 
посада головного бухгалтера залишається вакантною. Голова Правління 
Кутельмах (марченко) о.З. підтверджує достовірність інформації.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 "оБЕРIГ".

2. Код за ЄДРПОУ: 31976385. 3. Місцезнаходження: 55330, Миколаїв-
ська обл. Арбузинський район, с. Семенiвка, вул. Шкiльна, 44. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 05132 3-11-90 05132 3-11-90. 5. Електронна поштова 
адреса: 31976385@oberig.pat.u. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: oberig.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 15 лютого 2018 р. (Про-

токол № 1 Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ Оберiг» вiд 15.02.2018 р.) при-
пинено повноваження Ревiзора ПрАТ «Оберiг» Циноборенко Миколи Олексан-
дровича у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних, володiє часткою 10 % в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.02.2015 року

Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 15 лютого 2018 року (Про-
токол № 1 Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «Оберiг» вiд 15.02.2018 р.) об-
рано на посаду Ревiзора ПрАТ «Оберiг» Циноборенко Миколу Олександро-
вича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, Розмiр пакета 
акцiй 10 %, яким володiє посадова особа. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: главний агроном, 
ревiзор ПрАТ «Оберiг».

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 Бойко Олег Сергiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.02.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«БРоВАРСЬКЕ ШЛЯХоВо-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
та їх порядок денний

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТ-
НЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БРоВАРСЬКЕ ШЛЯХоВо-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №50» (далі –Товариство), 07403, Київська обл., м. Бровари, 
вул.Оникієнка Олега, 2-А. 

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 
26 березня 2018 року о 8.30, Київська обл., м.Бровари, вул. оникієнка 
олега, 2-А, кабінет Генерального директора.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: з 7 год. 30 хв. до 8 год. 20 хв. 26 березня 2018 року. При 
собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціо-
нерів додатково довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 20.03.2018 р.

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

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 

підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства. 
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазна-
ченням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом за-
твердження його у новій редакції та надання повноважень Генеральному 
директору Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції та 
здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.

5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.dsu50.com.ua

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

Найменування показника
Період

Звітний
2017

Попередній
2016

Усього активів 259325 177403
Основні засоби 96740 75402
Довгострокові фінансові інвестиції 255 255
Запаси 35242 25571
Сумарна дебіторська заборгованість 86426 12320
Грошові кошти та їх еквіваленти 10017 51269
Нерозподілений прибуток (збиток) 73171 61524
Власний капітал 66194 66194
Статутний капітал 1419 1419
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 118541 48266
Чистий прибуток (збиток) +11647 +1184
Середньорічна кількість акцій (шт.) 71136 71136
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 191 189

7) 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 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 Генерального дирек-
тора, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор Гавриленко 
Віктор Федорович, контактна особа – начальник планово-економічного від-
ділу Турбал Наталія Михайлівна. Тел. для довідок: (04594) 6-29-79  
(097- 505 -20-67). 

Генеральний директор

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«БРоВАРСЬКЕ ШЛЯХоВо-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«БАНГ І БоНСомЕР», 

код ЄДРПоУ 30109727
(місцезнаходження: 03186, м. Київ, вул. А.Антонова, 5, н/п в літ.Б)

(далі-Товариство) повідомляє, що 14 лютого 2018 року єдиним акціонером 
Товариства, було прийняте рішення про припинення Товариства у зв’язку з 
реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Банг і Бонсомер». 

При перетворенні Товариства все його майно, права та обов’язки пере-
ходять до правонаступника – товариства з обмеженою відповідальністю 
«Банг і Бонсомер».

Протягом 30 днів починаючи з 14 лютого 2018 року Товариство письмо-

во повідомляє всіх кредиторів про ухвалене рішення щодо припинення 
Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення. Кредитор, 
вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, 
протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення То-
вариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір 
Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом 
укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або ви-
конання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше 
не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо 
кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою ви-
могою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових 
дій щодо зобов'язань перед ним.

Голова комісії з припинення Товариства
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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 Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональний депозитарiй України»

2. Код за ЄДРПОУ 30370711
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 591-04-33 (044) 482-52-01
5. Електронна поштова адреса opanchenko@csd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.csd.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

16.02.2018 Наглядовою радою ПАТ «НДУ» прийнято наступне рiшення:
1. Доручити Правлiнню ПАТ «НДУ» проаналiзувати найбiльш вигiднi 

пропозицiї щодо ефективного розпорядження вiльними грошовими коштами 
ПАТ «НДУ», зокрема, варiанти щодо доцiльностi придбання облiгацiй 
внутрiшнiх державних позик України та розмiщення коштiв за договорами 
банкiвського вкладу (депозиту) в банкiвських установах, визначених рiшенням 
Наглядової ради ПАТ «НДУ» вiд 30.12.2015 року (Протокол №10).

2. Надати згоду на укладення, за необхiдностi, та у разi наявностi тим-
часово вiльних грошових коштiв ПАТ «НДУ» наступних правочинiв:

2.1. Укладення правочину (правочинiв) щодо придбання ПАТ «НДУ» 
номiнованих в нацiональнiй валютi облiгацiй внутрiшнiх державних позик 
України, ISIN UA4000200166, на загальну суму, що не перевищує 30 000 000 
(тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

2.2. Укладення правочину (правочинiв) щодо придбання ПАТ «НДУ» 
номiнованих в нацiональнiй валютi облiгацiй внутрiшнiх державних позик 
України, ISIN UA4000200158, на загальну суму, що не перевищує 30 000 000 
(тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

2.3. Укладення правочину (правочинiв) щодо придбання ПАТ «НДУ» 
номiнованих в нацiональнiй валютi облiгацiй внутрiшнiх державних позик 
України, ISIN UA4000165765, на загальну суму, що не перевищує 30 000 000 
(тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

2.4. Укладення у 2018 роцi, за необхiдностi, договору (договорiв) 
банкiвського вкладу (депозиту) щодо розмiщення грошових коштiв у розмiрi, 
що не перевищує 30 000 000 (тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок в однiй 
банкiвськiй установi одночасно, iз перелiку банкiвських установ, визначених 
рiшенням Наглядової ради ПАТ «НДУ» вiд 30.12.2015 року (Протокол 
№10). 

Вiдповiдно до пп. 31 п. 8.17 Статуту ПАТ «НДУ» до виключної компетенцiї 
Наглядової ради належить прийняття рiшення про надання згоди (поперед-
ньої згоди) на вчинення значного правочину якщо ринкова (справедлива) 
вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 1 (один) 
вiдсоток статутного капiталу Центрального депозитарiю або 1 (один) вiдсоток 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Централь-
ного депозитарiю.

16.02.2018 Наглядовою радою ПАТ «НДУ» прийнято наступне рiшення:
1. Доручити Правлiнню ПАТ «НДУ» проаналiзувати найбiльш вигiднi 

пропозицiї щодо ефективного розпорядження вiльними грошовими коштами 
ПАТ «НДУ», зокрема, варiанти щодо доцiльностi придбання облiгацiй 
внутрiшнiх державних позик України та розмiщення коштiв за договорами 
банкiвського вкладу (депозиту) в банкiвських установах, визначених рiшенням 
Наглядової ради ПАТ «НДУ» вiд 30.12.2015 року (Протокол №10).

2. Надати згоду на укладення, за необхiдностi, та у разi наявностi тим-
часово вiльних грошових коштiв ПАТ «НДУ» наступних правочинiв:

2.1. Укладення правочину (правочинiв) щодо придбання ПАТ «НДУ» 
номiнованих в нацiональнiй валютi облiгацiй внутрiшнiх державних позик 
України, ISIN UA4000200166, на загальну суму, що не перевищує 30 000 000 
(тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

2.2. Укладення правочину (правочинiв) щодо придбання ПАТ «НДУ» 
номiнованих в нацiональнiй валютi облiгацiй внутрiшнiх державних позик 
України, ISIN UA4000200158, на загальну суму, що не перевищує 30 000 000 
(тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

2.3. Укладення правочину (правочинiв) щодо придбання ПАТ «НДУ» 
номiнованих в нацiональнiй валютi облiгацiй внутрiшнiх державних позик 
України, ISIN UA4000165765, на загальну суму, що не перевищує 30 000 000 
(тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

2.4. Укладення у 2018 роцi, за необхiдностi, договору (договорiв) 
банкiвського вкладу (депозиту) щодо розмiщення грошових коштiв у розмiрi, 
що не перевищує 30 000 000 (тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок в однiй 
банкiвськiй установi одночасно, iз перелiку банкiвських установ, визначених 
рiшенням Наглядової ради ПАТ «НДУ» вiд 30.12.2015 року (Протокол 
№10). 

Вiдповiдно до пп. 31 п. 8.17 Статуту ПАТ «НДУ» до виключної компетенцiї 
Наглядової ради належить прийняття рiшення про надання згоди (попере-

дньої згоди) на вчинення значного правочину якщо ринкова (справедлива) 
вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 1 (один) 
вiдсоток статутного капiталу Центрального депозитарiю або 1 (один) вiдсоток 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Централь-
ного депозитарiю.

16.02.2018 Наглядовою радою ПАТ «НДУ» прийнято наступне рiшення:
1. Доручити Правлiнню ПАТ «НДУ» проаналiзувати найбiльш вигiднi 

пропозицiї щодо ефективного розпорядження вiльними грошовими коштами 
ПАТ «НДУ», зокрема, варiанти щодо доцiльностi придбання облiгацiй 
внутрiшнiх державних позик України та розмiщення коштiв за договорами 
банкiвського вкладу (депозиту) в банкiвських установах, визначених рiшенням 
Наглядової ради ПАТ «НДУ» вiд 30.12.2015 року (Протокол №10).

2. Надати згоду на укладення, за необхiдностi, та у разi наявностi тим-
часово вiльних грошових коштiв ПАТ «НДУ» наступних правочинiв:

2.1. Укладення правочину (правочинiв) щодо придбання ПАТ «НДУ» 
номiнованих в нацiональнiй валютi облiгацiй внутрiшнiх державних позик 
України, ISIN UA4000200166, на загальну суму, що не перевищує 30 000 000 
(тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

2.2. Укладення правочину (правочинiв) щодо придбання ПАТ «НДУ» 
номiнованих в нацiональнiй валютi облiгацiй внутрiшнiх державних позик 
України, ISIN UA4000200158, на загальну суму, що не перевищує 30 000 000 
(тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

2.3. Укладення правочину (правочинiв) щодо придбання ПАТ «НДУ» 
номiнованих в нацiональнiй валютi облiгацiй внутрiшнiх державних позик 
України, ISIN UA4000165765, на загальну суму, що не перевищує 30 000 000 
(тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

2.4. Укладення у 2018 роцi, за необхiдностi, договору (договорiв) 
банкiвського вкладу (депозиту) щодо розмiщення грошових коштiв у розмiрi, 
що не перевищує 30 000 000 (тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок в однiй 
банкiвськiй установi одночасно, iз перелiку банкiвських установ, визначених 
рiшенням Наглядової ради ПАТ «НДУ» вiд 30.12.2015 року (Протокол №10). 

Вiдповiдно до пп. 31 п. 8.17 Статуту ПАТ «НДУ» до виключної компетенцiї 
Наглядової ради належить прийняття рiшення про надання згоди (попере-
дньої згоди) на вчинення значного правочину якщо ринкова (справедлива) 
вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 1 (один) 
вiдсоток статутного капiталу Центрального депозитарiю або 1 (один) вiдсоток 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Централь-
ного депозитарiю.

16.02.2018 Наглядовою радою ПАТ «НДУ» прийнято наступне рiшення:
1. Доручити Правлiнню ПАТ «НДУ» проаналiзувати найбiльш вигiднi 

пропозицiї щодо ефективного розпорядження вiльними грошовими коштами 
ПАТ «НДУ», зокрема, варiанти щодо доцiльностi придбання облiгацiй 
внутрiшнiх державних позик України та розмiщення коштiв за договорами 
банкiвського вкладу (депозиту) в банкiвських установах, визначених рiшенням 
Наглядової ради ПАТ «НДУ» вiд 30.12.2015 року (Протокол №10).

2. Надати згоду на укладення, за необхiдностi, та у разi наявностi тим-
часово вiльних грошових коштiв ПАТ «НДУ» наступних правочинiв:

2.1. Укладення правочину (правочинiв) щодо придбання ПАТ «НДУ» 
номiнованих в нацiональнiй валютi облiгацiй внутрiшнiх державних позик 
України, ISIN UA4000200166, на загальну суму, що не перевищує 30 000 000 
(тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

2.2. Укладення правочину (правочинiв) щодо придбання ПАТ «НДУ» 
номiнованих в нацiональнiй валютi облiгацiй внутрiшнiх державних позик 
України, ISIN UA4000200158, на загальну суму, що не перевищує 30 000 000 
(тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

2.3. Укладення правочину (правочинiв) щодо придбання ПАТ «НДУ» 
номiнованих в нацiональнiй валютi облiгацiй внутрiшнiх державних позик 
України, ISIN UA4000165765, на загальну суму, що не перевищує 30 000 000 
(тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

2.4. Укладення у 2018 роцi, за необхiдностi, договору (договорiв) 
банкiвського вкладу (депозиту) щодо розмiщення грошових коштiв у розмiрi, 
що не перевищує 30 000 000 (тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок в однiй 
банкiвськiй установi одночасно, iз перелiку банкiвських установ, визначених 
рiшенням Наглядової ради ПАТ «НДУ» вiд 30.12.2015 року (Протокол 
№10). 

Вiдповiдно до пп. 31 п. 8.17 Статуту ПАТ «НДУ» до виключної компетенцiї 
Наглядової ради належить прийняття рiшення про надання згоди (попере-
дньої згоди) на вчинення значного правочину якщо ринкова (справедлива) 
вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 1 (один) 
вiдсоток статутного капiталу Центрального депозитарiю або 1 (один) вiдсоток 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Централь-
ного депозитарiю.

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 Правлiння  Миндаугас Бакас
 (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 19.02.2018 (дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НАцIоНАЛЬНИй ДЕПоЗИТАРIй УКРАЇНИ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕХТРАНС" 

повідомляє, що 24 березня  2018р. о 15:00год. в приміщенні підпри-
ємства, що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Чайкіної Лізи, буд.
17, 2 поверх, конференц-зал, відбудуться чергові загальні збори акці-
онерів. 

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, склада-
ється станом на 24 годину 20.03.2018 року. 

Реєстрація учасників зборів  буде проводитись за місцем та в день їх
проведення з 13:00 до 14:55. Для участі у зборах акціонерам потрібно ма-
ти документ, що посвідчує особу, представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та ревізора товариства про результати ді-

яльності підприємства в 2017 році і прийняття рішень за наслідками роз-
гляду цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства, прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх розміру та порядку виплати.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Генеральним директором товариства протягом року, зазначення харак-
теру правочинів та визначення їх граничної вартості.

6. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2018-
2019 роки."

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних
зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі
дні  з 10:00 до 16:00."

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

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
законодавства: Генеральний директор Лебединський Володимир Іва-
нович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалі - Банк)
16.02.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме:
Договору застави товарiв в оборотi №001-2018-1-Т вiд 16.02.2018р., укла-

деного з заставодавцем - ТОВ "САНТРЕС", код ЄДРПОУ - 40107679, вiд-
повiдно до якого у якостi забезпечення виконання зобов'язань за кредит-
ним договором №001-2018 вiд 16.02.2018 р., укладеним мiж Банком та
ТОВ "САНТРЕС" у заставу Банку надаються товари в оборотi/переробцi, а
саме: олiя соняшникова нерафiнована у кiлькостi 5000 тонн заставною
вартiстю 95 833 350,00 грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 95
833 350,00 грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн., яка може
бути скоригована за результатами аудиторського висновку.Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартос-
тi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках) складає 18,88%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф. 19.02.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ "МАР'ЯНІВСЬКЕ"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство

"Мар'янівське". Код за ЄДРПОУ: 20652762. Місцезнаходження: 26240, Кі-
ровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка. Міжміський код, те-
лефон та факс: 05258-5-45-51. Електронна поштова адреса: mary-
an@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: 20652762.smi-
da.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників ак-
цій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
19.02.2018 року ПАТ "Мар'янівське" з інформації, отриманої від депо-

зитарія, стало відомо наступне:
Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій Фізична особа 1,

зменшився з 8,477041% до 8,440896% за рахунок збільшення числа голо-
суючих акцій. Розмір частки в загальній кількості акцій залишився без
змін: 25478 простих іменних акцій (6,997451% від загальної кількості ак-
цій).

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій Фізична особа 2,
зменшився з 8,710943% до 8,673801% за рахунок збільшення числа голо-
суючих акцій. Розмір частки в загальній кількості акцій залишився без
змін: 26181 простих іменних акцій (7,190527% від загальної кількості ак-
цій).

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій Фізична особа 3,
зменшився з 11,030999% до 10,983965% за рахунок збільшення числа го-
лосуючих акцій. Розмір частки в загальній кількості акцій залишився без
змін: 33154 простих іменних акцій (9,105640% від загальної кількості ак-
цій).

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій Фізична особа 4,
зменшився з 56,169794% до 55,930294% за рахунок збільшення числа го-
лосуючих акцій. Розмір частки в загальній кількості акцій залишився без
змін: 168820 простих іменних акцій (46,365873% від загальної кількості ак-
цій).

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій Фізична особа 5
зменшився з 12,227461% до 0%. Розмір частки в загальній кількості акцій
зменшився з 36750 простих іменних акцій (10,093270% від загальної кіль-
кості акцій) до 0.

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій Фізична особа 6
збільшився з 0,013974% до 6,101577%. Розмір частки в загальній кількос-
ті акцій збільшився з 42 (0,011535%) до 18417 простих іменних акцій
(5,058170% від загальної кількості акцій).

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій Фізична особа 7
збільшився з 0% до 6,087662%. Розмір частки в загальній кількості акцій
збільшився з 0 до 18375 простих іменних акцій (5,046635% від загальної
кількості акцій).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Голова правління Сосновський Іван Ми-
колайович.

Найменування показника
період

Попередній
(2016 р.)

Звітний
(2017 р.)

Усього активів 17026,8 7160,2
Основні засоби 2855,6 3556,3
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2146,5 183
Сумарна дебіторська заборгованість 9038,5 1427,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 274,5 224,3
Нерозподілений прибуток 6805,4 6547,3
Власний капітал
Статутний капітал 52,6 52,6
Довгострокові зобов’язання 130,1 130,1
Поточні зобов’язання 10030,7 389,3
Чистий прибуток (збиток) 6616,6 4399
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30046 30046
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 23

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816 (044) 4983815
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Шановні акціонери! 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОН-
ТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 03377314, місцезнаходження
юридичної особи: Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 10) повідом-
ляє про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, які
відбудуться "23" березня 2018 року о 12 годині 00 хвилин за адресою:
Україна, 04073, м. Київ провулок Куренівський, 15а, приймальня Ди-
ректора.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться "23"
березня 2018 року з 11 години 30 хвилин  до 11 години 55 хвилин за міс-
цем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - пас-
порт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представни-
кам, а також відкликати чи замінити у будь-який час свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань по-
рядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину "19" березня 2018р.

Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань, що
виноситься на голосування):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Зат-
вердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на
Загальних зборах акціонерів Товариства. 3. Про обрання Голови та Секре-
таря Загальних зборів Товариства. 4. Прийняття рішень з питань порядку
проведення Загальних зборів Товариства. 5. Розгляд звіту Директора Това-
риства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6.
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту. 7. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товарис-
тва за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8. Зат-
вердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 9. Про розподіл прибутку
(покриття збитків) Товариства за 2017 рік. 10. Про зміну типу Товариства та
зміну найменування Товариства. 11. Про внесення змін та доповнень до
Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, а також про
підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 12.
Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Това-
риства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у
відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. 13. Про внесення
змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом
викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з но-
вою редакцією Статуту Товариства. 14. Про внесення змін та доповнень до
Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення його у
новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Ста-
туту Товариства. 15. Про внесення змін та доповнень до Положення про
Директора Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою
приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. 16. Про
припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 17. Про об-
рання членів Наглядової ради Товариства. 18. Про затвердження умов ци-
вільно-правових договорів з членами обраної наглядової ради Товариства
та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових

договорів з членами наглядової ради. 19. Про схвалення значних правочи-
нів, що укладені Товариством та підтвердження повноважень директора
при вчиненні таких правочинів. 20. Про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів Товариством протягом не більше як одного року
з дати прийняття цього рішення щодо таких правочинів (договорів).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів розміщена на власному веб -
сайті Товариства: sanita.pat.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дня проведення загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх пред-
ставники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів у ро-
бочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: Укра-
їна, м. Київ, провулок Куренівський,15а, приймальня директора, а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначе-
ними матеріалами (документами) - Кубарська В.М. тел. (044) 531-42-57.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду
члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за адре-
сою: 04073, м. Київ, провулок Куренівський,15а.

До уваги акціонерів ПАТ "РБП "САНІТА": Відповідно до п.10 розділу VІ
ЗУ "Про Депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, якщо
власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною уста-
новою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власно-
го імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на
свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цін-
ні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при
голосуванні в органах емітента.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 909 1388,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 81,2 75,7
Запаси 69,9 123,8
Сумарна дебіторська заборгованість 182,9 950,3
Гроші та їх еквіваленти 141,2 221,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -573,1 388,9
Власний капітал 199,6 1161,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 78,3 78,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 709,4 226,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -403,1 16,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2292 2292
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -0,18 0,007

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬ-
КИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
рийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.

II. Текст повідомлення 

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
було прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" 07.02.2018 року (вхідний
№391 от 15.02.2018);

Відомості щодо правочинів із зазначенням: Капітальний,капітально-від-
новлювальний ремонт, модернізація тягового рухомого складу,лінійного
обладнання, виготовлення запасних частин. ;

Гранична сукупна вартість правочинів: 900000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 292181 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках): 308,02824%;

У зв'язку з тим, що 100 % акцій підприємства належать державі у особі
ПАТ "Укрзалізниця" загальні збори не проводяться.

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

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

Голова правління Коваль Ігор Вікторович
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Шановні акціонери! 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОН-
ТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 03377314, місцезнаходження
юридичної особи: Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 10) повідом-
ляє про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, які
відбудуться "23" березня 2018 року о 12 годині 00 хвилин за адресою:
Україна, 04073, м. Київ провулок Куренівський, 15а, приймальня Ди-
ректора.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться "23"
березня 2018 року з 11 години 30 хвилин  до 11 години 55 хвилин за міс-
цем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - пас-
порт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представни-
кам, а також відкликати чи замінити у будь-який час свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань по-
рядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину "19" березня 2018р.

Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань, що
виноситься на голосування):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Зат-
вердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на
Загальних зборах акціонерів Товариства. 3. Про обрання Голови та Секре-
таря Загальних зборів Товариства. 4. Прийняття рішень з питань порядку
проведення Загальних зборів Товариства. 5. Розгляд звіту Директора Това-
риства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6.
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту. 7. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товарис-
тва за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8. Зат-
вердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 9. Про розподіл прибутку
(покриття збитків) Товариства за 2017 рік. 10. Про зміну типу Товариства та
зміну найменування Товариства. 11. Про внесення змін та доповнень до
Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, а також про
підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 12.
Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Това-
риства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у
відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. 13. Про внесення
змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом
викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з но-
вою редакцією Статуту Товариства. 14. Про внесення змін та доповнень до
Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення його у
новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Ста-
туту Товариства. 15. Про внесення змін та доповнень до Положення про
Директора Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою
приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. 16. Про
припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 17. Про об-
рання членів Наглядової ради Товариства. 18. Про затвердження умов ци-
вільно-правових договорів з членами обраної наглядової ради Товариства
та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових

договорів з членами наглядової ради. 19. Про схвалення значних правочи-
нів, що укладені Товариством та підтвердження повноважень директора
при вчиненні таких правочинів. 20. Про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів Товариством протягом не більше як одного року
з дати прийняття цього рішення щодо таких правочинів (договорів).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів розміщена на власному веб -
сайті Товариства: sanita.pat.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дня проведення загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх пред-
ставники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів у ро-
бочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: Укра-
їна, м. Київ, провулок Куренівський,15а, приймальня директора, а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначе-
ними матеріалами (документами) - Кубарська В.М. тел. (044) 531-42-57.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду
члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за адре-
сою: 04073, м. Київ, провулок Куренівський,15а.

До уваги акціонерів ПАТ "РБП "САНІТА": Відповідно до п.10 розділу VІ
ЗУ "Про Депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, якщо
власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною уста-
новою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власно-
го імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на
свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цін-
ні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при
голосуванні в органах емітента.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 909 1388,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 81,2 75,7
Запаси 69,9 123,8
Сумарна дебіторська заборгованість 182,9 950,3
Гроші та їх еквіваленти 141,2 221,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -573,1 388,9
Власний капітал 199,6 1161,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 78,3 78,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 709,4 226,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -403,1 16,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2292 2292
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -0,18 0,007

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬ-
КИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
рийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.

II. Текст повідомлення 

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
було прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" 07.02.2018 року (вхідний
№391 от 15.02.2018);

Відомості щодо правочинів із зазначенням: Капітальний,капітально-від-
новлювальний ремонт, модернізація тягового рухомого складу,лінійного
обладнання, виготовлення запасних частин. ;

Гранична сукупна вартість правочинів: 900000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 292181 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках): 308,02824%;

У зв'язку з тим, що 100 % акцій підприємства належать державі у особі
ПАТ "Укрзалізниця" загальні збори не проводяться.

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

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

Голова правління Коваль Ігор Вікторович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МАНОМЕТР-ХАРКІВ" 

повідомляє, що 24 березня 2018р. об 11:00 год. в конференц - залі
підприємства, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Мерефа,
вул. Якима Погребняка, буд.  1, (до перейменування - вул. Револю-
ції), 2 поверх, (т/ф 057-748-51-30), відбудуться чергові Загальні збори ак-
ціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, склада-
ється станом на 24 годину 20.03.2018 року. 

Реєстрація учасників зборів  буде проводитись за місцем та в день їх
проведення з 09:00 до 10:55. Для участі у зборах акціонерам потрібно ма-
ти документ, що посвідчує особу, представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Голови наглядової ради, виконавчого органу та ревізора това-

риства про результати діяльності підприємства в 2017 році і прийняття рі-
шень за наслідками розгляду цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства,  прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх  розміру та порядку виплати.

5. Прийняття нової редакції Статуту підприємства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Генеральним директором товариства протягом року, зазначення харак-
теру правочинів та визначення їх граничної вартості.

7. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2018-
2019 роки.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних
зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі
дні  з 10:00 до 16:00. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (попередні) (тис. грн.)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
законодавства:   Голова Наглядової ради Мартиненко Володимир Ти-
хонович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОНОМ" 

повідомляє, що 24 березня 2018 р. о 09:00 год. в конференц-залі
підприємства, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Мерефа,
вул. Якима Погребняка, буд. 1 (до перейменування - вул. Революції), 2-
й пов. ( 057-748-51-35), відбудуться чергові загальні збори акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, склада-
ється станом на 24 годину 20.03.2017 року. 

Реєстрація учасників зборів  буде проводитись за місцем та в день їх
проведення з 07:55 до 08:55. Для участі у зборах акціонерам потрібно ма-
ти документ, що посвідчує особу, представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та ревізора товариства про результати ді-

яльності підприємства в 2017р і прийняття рішень за наслідками розгля-
ду цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства,  прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх  розміру та порядку виплати.

5. Прийняття нової редакції Статуту підприємства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Генеральним директором товариства протягом року, зазначення харак-
теру правочинів та визначення їх граничної вартості.

7. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2018-
2019 роки."

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних
зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі
дні  з 10:00 до 16:00."

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
законодавства: Генеральний директор Лебединський Володимир Іва-
нович

Найменування показника
Період 

попередній
(2016р) 

звітний
(2017р)

Усього активів 24097 26857
Основні засоби 1218 1493
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 3320 14961
Сумарна дебіторська заборгованість 19210 9067
Грошові кошти та їх еквіваленти 202 235
Нерозподілений прибуток 18746 21543
Власний капітал 19228 22208
Статутний капітал 419 419
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 4869 4649
Чистий прибуток (збиток) 11434 7077
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250 250
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 90 90

Найменування показника
період

попередній
(2016р)

звітний
(2017р)

Усього активів 4952,6 4211
Основні засоби 3274,7 3243,3
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 1038,7 250,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 321,8 322,1
Нерозподілений прибуток 2426,4
Власний капітал
Статутний капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1838,4 623,4
Чистий прибуток (збиток) -40 473,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 15

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕСУРС-КАПIТАЛ» (далi Товари-
ство), оформленого протоколом №1/18 вiд 16.02.2018року, прийнято на-
ступне рiшення: Звiльнити з посади директора Товариства Ясiнського 
Федiра Федоровича з 16.02.2018 року за власним бажанням. Пiдстава – 
заява Ясiнського Федiра Федоровича. Перебував на посадi з 01.02.2017р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
не має. Частка, якою володiє зазначена особа в статутному капiталi 
емiтента – 0%. Згоду на надання паспортних даних посадова особа не 
надала.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕСУРС-КАПIТАЛ» (далi Товари-
ство), оформленого ротоколом №1/18 вiд 16.02.2018року, прийнято на-
ступне рiшення: Призначити на посаду директора Товариства Малиша 
Олеся Олександровича з 17.02.2018 року. Строк на який призначено осо-
бу – необмежено. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї 
дiяльностi: начальник відділу. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має.

Частка, якою володiє зазначена особа в статутному капiталi емiтетнта - 
100%. Згоду на надання паспортних даних посадова особа не надала.

ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕНою ВIДПоВIДАЛЬНIСТю «РЕСУРС-КАПIТАЛ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«БЕРШАДСЬКИй КомБІНАТ»

Місце знаходження Товариства: 24400, Вінницька область, м. Бершадь, 
вул. Покровська, 1.

Загальні збори відбудуться 22 березня 2018 р. о 14 годині, за місцез-
находженням Товариства (Вінницька область, м. Бершадь, вул. Покров-
ська, 1, вхід праворуч від входу на територію Товариства ) в Клубі до-
звілля та відпочинку ДП Бершадського спиртзаводу.

Реєстрація акціонерів почнеться о 12 год. і закінчиться о 13 год. 45 хв.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах, є 24 год. 16.03.2018 р.
Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається 

повідомлення про проведення загальних зборів, а саме 02.02.2018 р., 
загальна кількість акцій - 8430 акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 
8340 акцій.

Проект порядку денного :
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припинен-

ням повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 
Проект рішення : Обрати Лічильну комісію у складі: голова Лічильної 

комісії – Шумило Лідія Миколаївна, члени – Бусаркін Олександр Васильо-
вич, Оцабрик Сергій Олександрович з одночасним припиненням повнова-
жень попереднього складу Лічильної комісії.

2. Звіт Правління . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення : Звіт Правління ПрАТ «Бершадський комбінат» за 

2017 рік затвердити. Діяльність Правління ПрАТ «Бершадський комбінат» 
за 2017 рік визнати задовільною.

3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.

Проект рішення : Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Визнати 
діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною.

4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії . Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення : Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік затвердити. Визнати 
діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2017 році задовільною. Затверди-
ти Висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту ПрАТ «Бершадський ком-
бінат» за 2017 рік .

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством 

в 2017 р. 
Проект рішення: затвердити наступний порядок розподілу прибутку, 

отриманого Товариством в 2017 році:
1. Фонд потреб виробництва – 100 % , або 940,5 тис.грн. 
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше 
як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення : попередньо надати згоду на вчинення значних пра-
вочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом да-
них господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства 
за даними річної фінансової звітності за 2017 рік), які можуть вчинятися 
Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не 
більше, як одного року з дати прийняття такого рішення ( з дня проведення 
цих загальних зборів), а саме:

№
П/П

Зазначення характеру 
правочинів, на 

здійснення яких 
надано попереднє 

схвалення

Гранич-
на 

сукупна 
вартість 
право-
чинів

/тис.грн./

Вартість 
активів 

Товариства за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
/тис.грн./

Співвідношення 
граничної сукупнос-

ті вартості 
правочинів до 

вартості активів 
Товариства за 

даними останньої 
річної фінансової 

звітності /%/
1 Правочини, направле-

ні на придбання 
Товариством 
оборотних засобів для 
здійснення господар-
ської діяльності, 
включаючи товари, 
сировину, паливо, 
матеріали, енергоре-
сурси, тару та інше 
майно

 
300000,0 

 50702,0 591,7

2 Правочини, направле-
ні на реалізацію 
Товариством 
виробленої продукції.

 
500000,0 

 50702,0 986,2

8. Надання повноважень Правлінню Товариства щодо здійснення всіх 
необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних 
правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства. 

Проект рішення: надати повноваження Правлінню Товариства щодо 
здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Това-
риства значних правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою Това-
риства. 

Адресою веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного є bershadkomb.com.ua/

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціо-
нери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до 
загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Юрискон-
сульт» в робочі дні тижня з 8 до 17 години., а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є голова Правління Товариства 
Герасименко Олександр Вячеславович. Акціонерне товариство зобов’язане 
надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів 
рішень із запропонованих питань, можуть вноситись акціонерами не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Зміни до проекту 
порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення но-
вих питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції акціо-
нерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосу-
ючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 
денного загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням вимог ст.38 ЗУ 
«Про акціонерні товариства». Рішення про включення до проекту порядку 
денного пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсо-
тків голосуючих акцій буде прийматись Наглядовою радою товариства, у 
разі подання його з дотриманням вимог ст.38 ЗУ «Про акціонерні товари-
ства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом  
3-х днів з моменту його прийняття. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх 
афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Това-
риства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого пред-
ставника постійно або на певний строк та у будь-який момент відкликати чи 
замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціо-
нерного товариства. . Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пе-

релік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати до-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування 
на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо 
для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, 
реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До за-
кінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має 
право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну ко-
місію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у за-
гальних зборах особисто. Реєстраційна комісія має право відмовити в реє-
страції акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера 
(його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, 
що підтверджують повноваження представника на участь у загальних збо-
рах акціонерів товариства.

Для участі у зборах при собі обов»язково необхідно мати: акціо-
нерам — паспорт; для керівника акціонера — юридичної особи: паспорт та 
витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань; для батьків дітей — свідоцтво про 
народження дитини і свій паспорт; представнику акціонера — паспорт і по-
свідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах. 

Телефон для довідок: (04352)2-24-76, 2-29-88.
Наглядова рада



№35, 20 лютого 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

19

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«мЛИБоР» 

(надалі – Товариство) 
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

(надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 28 березня 2018 року з 09годин 00 годин 
до 09 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 березня 2018 року  
о 10-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 14026, Чернігів-
ська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, вулиця Елеватор-
на, будинок 1 (Приміщення Ремонтно-механічної дільниці, клас з 
охорони праці).

Місцезнаходження Товариства: 14026, Чернігівська обл., місто Черні-
гів, Новозаводський район, вулиця Елеваторна, будинок 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення Зборів 22 березня 2018 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування,  

згідно з проектом порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
3. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу за 

2017  р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 

5. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про ро-
боту за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду таких ви-
сновків. 

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів 
за результатами його розгляду. Про затвердження річного звіту Товари-
ства за 2017 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 
2017  рік.

7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумка-
ми роботи за 2017 рік.

8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм За-
кону України «Про акціонерні товариства». Про відкликання і утворення 
нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту То-
вариства шляхом викладення його у новій редакції.

9. Про скасування Положення «Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР». Про затвердження Положення 
«Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИ-
БОР»..

10. Про внесення змін до Положень: «Про загальні збори акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР», «Про Нагля-
дову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР», 
«Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МЛИБОР», Принципів (кодексу) корпоративного управління ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР» шляхом викладення їх 
у нових редакціях.

11. Про припинення повноважень Директора Товариства. Про обран-
ня Голови та членів Правління Товариства.

12. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

13. Про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дати прийняття такого рішення на Зборах.

14. Про схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є за-
інтересованість.

15. Про схвалення вчинення значних правочинів із заінтересованістю, 
що були укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством АТ 
«Райффайзен Банк Аваль».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону 
України «Про акціонерні товариства» - www.mlybor.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
14026, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, вулиця 
Елеваторна, будинок 1, (каб. № 3) кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 
години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведен-

ня. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
Директор Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протя-
гом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про прове-
дення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій 
(у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з пи-
тань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмо-
ві запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 
днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж 
за 10 до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропо-
зицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через 
уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати 
при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-

дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок : 0462728763, 0462728756
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)

Найменування показника 
Період

Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 241264 267220
Основні засоби 210344 221652
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 756 489
Сумарна дебіторська заборгованість 30158 45073
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(7054) (55898)

Власний капітал 134076 93167
Статутний капітал 27082 27082
Довгострокові зобов’язання 33593 35428
Поточні зобов’язання 73595 138625
Чистий прибуток (збиток) 40498 3545
Середньорічна кількість акцій (шт.) 223820 223820
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

105 110

Шановні акціонери 
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депо-

зитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні 
на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 22 березня 
2018р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслугову-
вання рахунку в цінних паперах.

Наглядова Рада
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Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«БоБРоВИцЬКЕ ХЛІБоПРИймАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄмСТВо» 
(надалі – Товариство) 

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 
(надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у Зборах - 27 березня 2018р. з 9 год.00хв. до  
9 год.45 хв.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 березня 2018 року  
о 10-00 годині.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: вул. Горького, 1, 
м.  Бобровиця, Чернігівська обл., 17400, кабінет №1.

Місцезнаходження Товариства: вул. Горького, 1, м. Бобровиця, Черні-
гівська обл., 17400.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення Зборів 21 березня 2018 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з проектом порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
3. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу за 2017 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 

5. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про ро-
боту за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду таких ви-
сновків. 

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів 
за результатами його розгляду. Про затвердження річного звіту Товари-
ства за 2017 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 
рік. 

7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумка-
ми роботи за 2017 рік.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 
у новій редакції.

9.Про внесення змін до Положень: «Про загальні збори акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБО-
ПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО», «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО», «Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» та Принципів 
(кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 
шляхом викладення їх у нових редакціях.

10. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

11. Про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дати прийняття такого рішення на Зборах.

12. Про схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є за-
інтересованість.

13. Про схвалення правочинів із заінтересованістю, що були укладені 
Товариством з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк 
Аваль».

14.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

15.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-

датимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядо-
вої ради.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону 
України «Про акціонерні товариства» - http://bobrovica-hpp.emit.com.
ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 

вул. Горького, 1, м. Бобровиця, Чернігівська обл., 17400, (каб. №2) кожно-
го робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами Директор Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протя-
гом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про прове-
дення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у 
разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, ви-
значених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмо-
ві запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 
днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж 
за 10 до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропо-
зицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через 
уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно 
мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 

видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це 
її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника. Телефони для довідок: 
(04632) 2-31-58.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника 
Період

Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 61459 60216
Основні засоби 36444 37136
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 359 253
Сумарна дебіторська заборгованість 19213 17351
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 2
Нерозподілений прибуток (14017) 185
Власний капітал (1207) 15321
Статутний капітал 129 129
Довгострокові зобов’язання 4128 4690
Поточні зобов’язання 58538 40205
Чистий прибуток (збиток) (17039) (3755)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 516712 516712
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

69 73

Шановні акціонери !Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Зако-
ну України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму 
та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціоне-
рів, які до 21 березня 2018 р. (дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною устано-
вою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах. 

З повагою Наглядова Рада.
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ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«ІВАНо-фРАНКІВСЬКГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження 
якого: 76010, Україна, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ,  
вул. Ленкавського, 20, повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 27 березня 
2018 року о 10.00 годині за адресою: м. Івано-франківськ, вул. Ленкав-
ського, 20 (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 За-
гальних зборах Товариства - 21 березня 2018 р.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного  

Загальних зборів Товариства:
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 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 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 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження 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 То-
вариства.

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.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Реві-
зійної комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору 
купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 30.08.2012 р. 
№КПП-605 за 2017 рік.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена 
законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://if.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціо-
нери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в 
порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні това-
риства», у приміщенні Товариства за адресою: м. Івано-Франківськ,  
вул. Ленкавського, 20 ( кім.110), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. 
до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведен-
ня Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідаль-
ною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними докумен-
тами є Голова правління Товариства. Контактна особа – фахівець з 
корпоративних відносин олексин Лариса Петрівна. Довідки за  
телефоном (0342) 77-72-96.

.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 

пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядо-
вої ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонова-
ний кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проек-
ту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, 
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу ор-
ганів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загаль-
них зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загаль-
них зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку 
передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер пови-
нен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну 
довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначен-
ням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час 
голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голо-
сувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо дові-
реність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та го-
лосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на 
цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Това-
риства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той пред-
ставник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у 
спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на За-
гальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласни-
ків або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 15 149 031шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства складає 13 784 808шт.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 2 242 090  1 996 105
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

336 637 341 789 

Запаси 14 253  8 725
Сумарна дебіторська заборгованість 1 743 601 1 434 761 
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 462 137 798 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(58 561) (79 979)

Власний капітал 140 574  120 913
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

3 787  3 787

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 73 802  68 331
Поточні зобов’язання і забезпечення 2 027 714  1 806 861
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

21 418 3 661 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 15 149 031 15 149 031
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

1.41 0.24

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 

ПАТ «ІВАНо-фРАНКІВСЬКГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
По ГАЗоПоСТАЧАННю ТА ГАЗИфІКАцІЇ «ІВАНо-фРАНКІВСЬКГАЗ»
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ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифіка-
ції «ЧЕРНІВцІГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 
58009, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, 
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (на-
далі – «Загальні збори Товариства») 28 березня 2018 року об 11.00 го-
дині за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а (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 10.00, закінчення реєстрації - о 10.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 22 березня 2018 р.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного  

Загальних зборів Товариства:
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 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 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 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження 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 То-
вариства.

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.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Реві-
зійної комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів. 

20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору 
купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 18.09.2012 р. 
№  КПП-616 за 2017 рік.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена 
законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://cv.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акці-
онери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в 
порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні това-
риства», у приміщенні Товариства за адресою: м. Чернівці, вул. Винничен-
ка, 9-а (кім. 307), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. 
(обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних 
зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова 
правління Товариства. Контактна особа – фахівець з корпоративних від-
носин Бойчук О.В. Довідки за телефоном (0372) 54-89-19.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів 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 дати проведення Загальних збо-
рів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 

пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 
Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі 
внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство 
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товари-
ства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Ста-
тутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер пови-
нен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну 
довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних 
зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Това-
риства представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах То-
вариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних 
зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства 
з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той пред-
ставник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває 
у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 
Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із спів-
власників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 215759 шт., загальна кіль-
кість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Това-
риства складає 171623 шт.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства  

за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 1 162 687 997 791 
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

240 177 233 877 

Запаси 10 237 5 660 
Сумарна дебіторська заборгованість 874 170 691 210 
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 147  33 648
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(300 785) (268 562)

Власний капітал (157 749) (125 526) 
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

1 003 1 003 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 46 130  46 354
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 274 306 1 076 963 
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(32 223) (29 140) 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 215 759 215 759
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

(149,35) (135,06)

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 

ПАТ «ЧЕРНІВцІГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
По ГАЗоПоСТАЧАННю ТА ГАЗИфІКАцІЇ «ЧЕРНІВцІГАЗ»
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ПоВІДомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«ВФ Україна».
2. Код за ЄДРПОУ: 14333937.
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, Лейпцизька, 15.
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443895800 0443895806.
5. Електронна поштова адреса: ntarasova@vodafone.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.mts.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів. 
ІІ. Текст повідомлення

14.02.2018г. позачерговими Загальними зборами акціонерів (Протокол 
№ 40 від 15.02.2018р.) було прийнято рішення про надання згоди на вчи-
нення ПрАТ «ВФ Україна» значного правочину, предметом якого є переда-
ча під заставу майна. Вартість правочину 4 600 000 570 (чотири мільярди 
шістсот мільйонів п’ятсот сімдесят гривень) визначена за Звітом про оцінку 
майна. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом право-
чину, до вартості активів ПрАТ «ВФ Україна»: 29,69%. Вартість активів 
ПрАТ «ВФ Україна» за даними річної фінансової звітності за 2016 рік  
15 494 242 000 гривень.

Загальна кількість голосуючих акцій: 781 662 116 (сімсот вісімдесят 
один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять).

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних 
зборах: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві 
тисячі сто шістнадцять).

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 781 662 116 (сімсот 
вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять), 
«проти» - немає, «утримався» - немає.

Згідно з пунктом 9.2.26. Статуту ПрАТ «ВФ Україна» до компетенції За-
гальних зборів віднесено прийняття рішення про надання згоди на здій-
снення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, 
які є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків, 
але менше ніж 50 (п’ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за дани-
ми останньої річної фінансової звітності Товариства (рішення приймається 
простою більшістю (понад ½ (половини) голосів Акціонерів, які зареєстру-
валися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з 
даного питання).

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

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

Генеральний директор  Устинова ольга Володимирівна 
15.02.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «Вф УКРАЇНА»

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 "оБЕРIГ"

2. Код за ЄДРПОУ 31976385
3. Місцезнаходження 55330, Миколаївська обл. 

Арбузинський район, с. Семенiвка, 
вул.Шкiльна , 44

4. Міжміський код, телефон та факс 05132 3-11-90 05132 3-11-90
5. Електронна поштова адреса 31976385@oberig.pat.u
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

oberig.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
15.02.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-

вариства «Оберiг» (Протокол №1 вiд 15.02.2018 р.)прийнято рiшення про по-
передне надання згоди на вчинення значних правочинiв.А саме укладання 
будь-яких змiн до договору про надання банкiвських послуг № 9/1088144/1088328 
вiд 14.12.2016 р. мiж Товариством (солiдарною вiдповiдальнiстю Приватного 
акцiонерного товариства «Оберiг», код ЄДРПОУ 31976385 та Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Семенiвський агросервiс», код ЄДРПОУ 30954067 
(солiдарнi божники/поручителi) та ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» та будь-яких 
банкiвських послуг (кредити, гарантiї, авалi, овердрафти, акредитиви, тощо) за 
вказаним договором про надання банкiвських послуг в межах генерального 
лiмiту та генерального строку, необхiдних для ведення господарської дiяльностi, 
укладення змiн до дiючих договорiв забезпечення в забезпечення виконання 
боргових зобов’язань за вищезазначеним договором про надання банкiвських 
послуг, на укладення нових договорiв забезпечення щодо передачi в заставу/
iпотеку рухомого та нерухомого майна в забезпечення виконання боргових 
зобов’язань за вищезазначеним договором про надання банкiвських послуг та 
будь-якi додатковi угоди до вказаних договорiв. Загальна гранична сукупна 
вартiсть складає 50 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить103774 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 48.2 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 4500 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 4500 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» - 4500, «проти» - 0 . 

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 Бойко Олег Сергiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.02.2018
(дата)

ПРАТ «оЖИДІВСЬКИй АГРоРЕммАШ» (Код за ЄДРПОУ 
00905445, місцезнаходження 80530, Львівська обл., Буський р-н., с. Ожидів 
Повідомляє про проведення загальних товариства, які відбудуться 05 квіт-
ня 2018 року о 10. 00 за адресою: Львівська обл. Буський р-н. с. ожидів, 
у приміщенні адмінкорпусу ПрАТ «ожидівський Агрореммаш».

Дата складання переліку акціонерів, мають право на участь у збо-
рах — на 24 год. 30.03.2018р.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Про 

обрання Голови та секретаря зборів Товариства. 3. Про затвердження зві-
ту Голови правління Товариства за 2017 рік. 4. Про затвердження звіту 
Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 5. Про затвердження звіту Реві-
зійної комісії Товариства. 6. Затвердження звіту та річного балансу, поря-
док розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2017р. 7. Про об-
рання членів Наглядової ради Товариства. 8. Про обрання членів 
Ревізійної комісії Товариства. 9. Про надання повноважень Голові товари-
ства на укладання та вчинення значних правочинів.

Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.55 в день скликання зборів 
за місцем їх проведення. (Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно 
при собі мати паспорт, представникам акціонерів паспорт та доручення 
оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України). З матеріа-
лами щодо проведення зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою 
проведення в кабінеті адміністрації зборів в робочий час.. З проектом рішень 
щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитись на інтернет сторінці 
http://agroremmash.bfg.lviv.ua/. Акціонерам Товариства передбачені права,, 
відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про цінні папери та фондовий 
ринок», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення 
про проведення загальних зборів. Телефон для довідок (03264) 46517
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн)

Найменування показника
Період

Звітний 
2017

Попередній 
2016

Усього активів 2091,2 2060,4
Основні засоби 1807,5 1902,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 281,3 155,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,4 2,0
Нерозподілений прибуток -1273,4 -1297,7
Власний капітал 1904,1 1879,8
Статутний капітал 421,7 421,7
Довгострокові зобов'язання 150,0 150
Поточні зобов'язання 37,1 31,0
Чистий прибуток (збиток) 20,1 -12,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1686964 1686964
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
ПрАТ «ожидівський Агрореммаш»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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1. ПРАТ АВТОНОМ 17
2. ПРАТ АГРОБУДКОМПЛЕКТ 5
3. ПРАТ БАНГ І БОНСОМЕР 13
4. ПАТ БЕРШАДСЬКИЙ КОМБІНАТ 18
5. ПРАТ БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 20
6. ПРАТ БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50 13
7. ПРАТ ВФ УКРАЇНА 23
8. ПРАТ ГОРИНЬ 7
9. ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ 8
10. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 16
11. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 12
12. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 12
13. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 15
14. ПРАТ МАНОМЕТР-ХАРКІВ 17
15. ПАТ МАР'ЯНІВСЬКЕ 15
16. ПРАТ МЕХТРАНС 15
17. ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 6
18. ПРАТ МЛИБОР 19
19. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 14
20. ПРАТ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 6
21. ПРАТ ОБЕРІГ 7
22. ПРАТ ОБЕРІГ 13
23. ПРАТ ОБЕРІГ 23
24. ПРАТ ОЖИДІВСЬКИЙ АГРОРЕММАШ 23
25. ПРАТ ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 8
26. ПАТ ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ 24
27. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАКАРПАТГАЗ» 11
28. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» 10
29. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» 21
30. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» 22
31. ПАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНІТА» 16
32. ТОВ РЕСУРС-КАПІТАЛ 17
33. ПРАТ САНТЕХКОМПЛЕКТ 6
34. ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ 9
35. ПРАТ ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК 7
36. ПАТ ТРУББУДІНДУСТРІЯ 12
37. ПАТ УКРПОШТА 9

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

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ 
АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПЛЕмПТАХоРАДГоСП 
БРоВАРСЬКИй». 2. Код за ЄДРПОУ: 05477043. 3. Місцезнаходжен-
ня: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22. 4. Між-
міський код, телефон та факс: (044) 587-60-36, 587-60-33. 5. Електронна 
поштова адреса: svetlana.romanenko@indelika.com. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://indelika.com/info/dokumenti/16022018r-zmina-skladu-
posadovih-osib-emitenta. 7. Вид особливої інформації: зміна складу посадо-
вих осіб емітента.

II. Текст повідомлення: Рішення про припинення повноважень прий нято 
на засіданні наглядової ради Товариства 16.02.2018р. Припинення повно-
важень посадової особи виконано на підставі протоколу №01-02/18 НР від 
16.02.2018р. Посадова особа Литвинюк Костянтин Володимирович (згоду 
на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Прав-
ління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 

емiтента 0,00 %. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 7 міс. Рішення про обрання прийнято на 
засіданні наглядової ради Товариства 16.02.2018р. Обрання посадової осо-
би виконано на підставі протоколу №01-02/18 НР від 16.02.2018р. Романен-
ко Світлана Дмитрівна згоду на розкриття паспортних даних не надано) 
обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,00 %. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 1 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: з 01.06.2011 по 17.01.2017 – начальник юридичного відділу ПАТ «ППР 
Броварський»; з 24.01.2017 по 12.06.2017 – юрист ТОВ «СІМБА ТОЙЗ Украї-
на»; з 13.06.2017 по теперішній час – начальник юридичного відділу 
ПАТ «ППР Броварський». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій.

III. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Голова правління – Бойченко Т.А., 
19.02.2018р.

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 № 18035
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
19.02.2018 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


