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У ЦЬОМУ НОМЕРІ:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 05388983)
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»»
(код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл.,
смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А), надалі - «Товариство», повідомляє
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства
(далі – «Збори»):
Дата, час та місце проведення Зборів: 16 квітня 2018 року об 11:00
годині за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка,
вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань Товариства.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 10.00
до 10.30 години за місцем проведення Зборів. При реєстрації для участі у
Зборах акціонер має надати документ, що посвідчує його особу (паспорт або
інше). Представник акціонера - має надати документ, що посвідчує його особу (паспорт), документ від акціонера, що підтверджує його повноваження довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, а при необхідності - також інші документи на підтвердження повноважень представника.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, згідно з яким здійснюється реєстрація акціонерів ( представників акціо
нерів) для участі у Зборах : 10 квітня 2018 року (24 година).
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно проекту
порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) Наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Виконавчим органом Товариства.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та порядок
виплати дивідендів.
7. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення
значних правочинів (правочинів із заінтересованістю).
8. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Про обрання членів Наглядової ради.
11. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів,
що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх
винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного Зборів, а також інша інформація, передбачена законодавством,
розміщено на веб-сайті kulik-moloko.net.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань проекту порядку денного, в приміщенні зали засідань Товариства
за адресою Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А
до дати проведення Зборів - в робочі дні з 08:00 до 17:00 години (крім
обідньої перерви з 12:00 до 13:00 години), а в день проведення Зборів - з
8-00 до 10-00 години. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з
документами – юрист Мошкіна Наталія Леонідівна, довідки за телефоном
(04643) 2-15-35.
Після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонер
може користуватися наступними правами, передбаченими статтями
36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у відповідні строки: - до дати проведення Загальних зборів та в день проведення Зборів
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;- до дати проведення Зборів надавати письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів
та порядку денного Зборів;- вносити пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань
проекту порядку денного (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та
статутом Товариства. В разі отримання рішення Наглядової ради про
відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного
Зборів, він має право оскаржити таке рішення в судовому порядку, що
не зупиняє проведення Зборів.
Порядок участі та голосування на позачергових Зборах за довіреністю: Довіреність представника акціонера на право участі та голосування
на Зборах повинна відповідати вимогам чинного законодавства. При голосуванні такий представник обов’язково зазначає в бюлетені повне най
менування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера довірителя та свої прізвище, ім’я та по батькові, з поміткою що він діє на підставі довіреності. У
випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати
відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі
на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Станом на 01.03.2018 р. (дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів) загальна кількість простих
іменних акцій Товариства становить 357 045 штук, серед них голосуючих 356 935 штук.
Наглядова Рада Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕНІЙСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект
порядку денного.
Шановний акціонере!
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«РЕНІЙСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБІНАТ» (далі ПАТ «РМК», або Товариство), код за ЄДРПОУ
13922681, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами:
68800, Україна, Одеська область, Ренійський р-он, місто Рені, вулиця Весела, будинок 56, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на «16» квітня 2018 року об 09.00 за адресою: 68800,
Україна, Одеська область, Ренійський р-он, місто Рені, вулиця Весела, будинок 56, перший поверх адміністративної будівлі, приміщення їдальні №б/н.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день
та за місцем проведення зборів. Початок реєстрації акціонерів о 08:30. Закінчення реєстрації акціонерів о 08:50.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «10» квітня 2018 р.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що
посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів додатково мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Проект порядку денного
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу Товариства.
3. Звіт наглядової ради Товариства.
4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
6. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора) за підсумками
перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами
фінансового року.
7. Затвердження річного звіту товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства.
З документами (матеріалами) до порядку денного, під час підготовки до
загальних зборів, можливо ознайомитись за адресою: 68800, Одеська область, Ренійський район, м. Рені, вул. Весела, 56, кабінет Директора; посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник головного бухгалтера ПАТ «РМК»
Шкільнюк Євгенія Олександрівна.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
www.reni-rmk.pat.ua
Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніш як за
20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.
ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не
уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему
України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних
зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року
(без видачі таким особам бюлетеня для голосування).
Тел. +380675196071, Наглядова рада.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПАТ «РМК», які призначені на 16.04.2018 року об 09.00 годині за адресою: 68800, Україна, Одеська область, Ренійський р-он, місто Рені, вулиця
Весела, будинок 56, перший поверх адміністративної будівлі, приміщення
їдальні №б/н
Питання порядку денного №1.
Питання, винесене на голосування: Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту)
проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати головою зборів – Шкільнюк Євгенію Олександрівну (ідентифікаційний код фізичної особи 2894010584), секретарем
зборів – Цуркан Андрія Олексійовича (ідентифікаційний код фізичної особи 2467716493). Обрати головою лічильної комісії – Друму Валентину
Іванівну (ідентифікаційний код фізичної особи 3076718145), Членами лічильної комісії Попову Юлію Михайлівну (ідентифікаційний код фізичної
особи 2781115109), Бєліна Ігоря Петровича (ідентифікаційний код фізичної особи 3274210950). Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: - доповіді – до 15 хв.; - виступи – до 5 хв. Голосування з
питань порядку денного проводиться за принципом «одна акція – один
голос», бюлетенями. Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів по-
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переднього окрім пов’язаних питань. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати
виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.
Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. Диктофоні або будь-які інші
записи, проведені під час проведення зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на
зборах, окрім протоколу зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою зборів і секретарем. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення з
питань порядку денного.
Голосування з 1-го питання порядку денного провести по бюлетеню №1;
підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з
1-го питання доручити тимчасовій лічильній комісії, яка призначена Протоколом Наглядової ради від «22» лютого 2018 року.
Питання порядку денного №2.
Питання, винесене на голосування: Звіт виконавчого органу Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства.
Питання порядку денного №3.
Питання, винесене на голосування: Звіт наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства.
Питання порядку денного №4.
Питання, винесене на голосування: Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства.
Питання порядку денного №5.
Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної
комісії (ревізора).
Проект рішення: За наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту
виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора) визнати роботу органів управління товариства, а саме наглядової ради, виконавчого органу та
ревізійної комісії (ревізора), у звітному році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства, інтересам акціонерів Товариства, меті та
цілям Товариства відповідно до Статуту Товариства.
Питання порядку денного №6.
Питання, винесене на голосування: Затвердження висновків ревізійної
комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.
Проект рішення: Затвердити висновки ревізійної комісії за підсумками
перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами
фінансового року.
Питання порядку денного №7.
Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту товариства.
Проект рішення: Затвердити баланс та річний звіт Товариства.
Питання порядку денного №8.
Питання, винесене на голосування: Розподіл прибутку і збитків товариства.
Проект рішення: Прибуток розподілу не підлягає, оскільки прибуток
відсутній. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
4056,2
4033,3
Основні засоби
664
736
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
3355,8
3292,4
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
1,4
0,7
Нерозподілений прибуток
4,2
Власний капітал
Статутний капітал
35
35
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
4,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
19885
19885
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
14
23
(осіб)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Дія»
Повідомлення опубліковане в газеті «Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку» в №39 (2792) від 26.02.2018р. щодо

проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дія» (Код за ЄДРПОУ 21486001) вважати недійсним.

Шановний акціонер!

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 пропозицій до проекту порядку денного.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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 посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.
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.
Телефони для довідок: (044) 537-75-85.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Звітний
Попере2017 р.
дній
2016 р.
Усього активів
76 133
73 627
Основні засоби (за залишковою вартістю)
35 666
36 402
Запаси
2 593
3 707
Сумарна дебіторська заборгованість
3 887
3 210
Гроші та їх еквіваленти
355
255
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(3 191)
(3 213)
Власний капітал
(2 326)
(2 348)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
865
865
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
78 369
75 922
Поточні зобов’язання і забезпечення
71
53
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
22
33
Середньорічна кількість акцій (шт.)
509 000
509 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,04
0,06
(грн)

Приватне акціонерне товариство «Швейне
підприємство «Юність» (ЄДРПОУ – 00309246)

(надалі – «Товариство»)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів
(надалі – «Збори»)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 19 квітня 2018 року з 11 години 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 19 квітня 2018 року о 12-00
годині.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ,
вул. Фролівська 3/34, 2 поверх, конференц-зал.
Місцезнаходження Товариства: вул. Фролівська 3/34, м. Київ, Україна.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня
проведення Зборів 13 квітня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом
порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за
2017 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Правління
Товариства.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону Украї
ни «Про акціонерні товариства» - www.yunist.ua.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) 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: Україна, м. Київ, вул. Фролівська 3/34, 2-й поверх, конференцзал, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення
загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок
ознайомлення акціонерів з документами заступник Голови Правління Черненко О.В.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом
якого такі права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених
ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

Шановні акціонери
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на
загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 13 квітня 2018р.
(дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування
рахунку в цінних паперах.
Наглядова Рада
Голова Правління

Мутницький В.М.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬККОКС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬККОКС»
2. Код за ЄДРПОУ: 00191112
3. Місцезнаходження: 87534 м. Марiуполь, пр. Нахiмова, буд. 116, корпус А
4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 387-32-30, (062) 387-32-30

5. Електронна поштова адреса: evgeniy.shelekhov@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://00191112.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
На підставі наказу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС» (надалі - Товариство) (Наказ № 2787 вiд
16.03.2017 р.) з посади Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС» звільнено Гесь Свiтлану Євгенiвну починаю-
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чи з 16.03.2017 року. Звільнення було здійснено у зв’язку з покладенням
обов’язків ведення бухгалтерського обліку на Генерального директора Товариства. Гесь С. Є. перебувала на посаді починаючи з 06.09.10 року до 16.03.2017
року. Посадова особа акціями Товариства не володіла, судимості, в т.ч. непогашені за корисливі та посадові злочини не мала. Станом на дату звільнення
на посаду Головного бухгалтера Товариства нікого не призначено.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «Бориспільський автозавод» (місцезнаходження: 08322, Київська

область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська, 4, код ЄДРПОУ
31936646) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2018 р. об 08:00 год. за
адресою: 08322, Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски,
вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх,
учбовий клас №1.
Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 07:40
до 07:55 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10 квітня 2018 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх
повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за
2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018-й рік.
10. Затвердження рішень Наглядової ради.
11. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх
положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання
Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.
13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
14. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних Загальних зборів Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про поперед
нє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості
таких правочинів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД МАЯК» (місцезнаходження: Харківська обл.,

Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична, б.120) повідомляє :
26 квітня 2018 р. о 10.00 годині за адресою: Харківська обл., м. Зміїв,
вул. Залізнична, 120, актовий зал, відбудуться річні загальні збори
акціонерів з наступним порядком денним:
1. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово – господарської
діяльності Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
3. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2017 р., розподіл нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
4. Схвалення значних правочинів, що були вчинені з моменту проведення останніх загальних зборів.
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 квітня 2018 р.
Реєстрація акціонерів АТ «Маяк» буде проводитись 26 квітня 2018 р. з
9.30 до 10.00 години за вказаною вище адресою.
Для реєстрації при собі мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів – доручення на право участі у загальних зборах, оформлене
згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу.
Акціонери мають право ознайомитись з документами для прийняття рішень по питанням порядку денного за вказаною вище адресою.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. виконуюча обов'язки Генерального директора Зайцева Т. В.
31.10.2017
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Для реєстрації при собі мати:
- Акціонерам – паспорт;
- для представника акціонера — паспорт та довіреність на право участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 08322, Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски,
вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, учбовий клас №1, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення
загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Голова правління Желевський Сергій Михайлович.
Довідки за телефоном: (044) 597-20-03
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
121237
125279
Основні засоби
44200
47077
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
13517
14561
Сумарна дебіторська заборгованість
27034
18759
Грошові кошти та їх еквіваленти
58
32
Нерозподілений прибуток
-178438
-156310
Власний капітал
-146600
-124472
Статутний капітал
1990
1990
Довгострокові зобов'язання
216690
216690
Поточні зобов'язання
94322
67304
Чистий прибуток (збиток)
-22088
-28253
Середньорічна кількість акцій (шт.)
398000
398000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
56
100
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління
Желевський С. М.
Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
період
звітний
попередній
Найменування показника
станом на станом на
31.12.17 р. 31.12.16 р.
Усього активів
37672
35101
Основні засоби
3671
4432
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
9906
12594
Сумарна дебіторська заборгованість
8403
7585
Грошові кошти та їх еквіваленти
15512
10356
Нерозподілений прибуток
33862
31831
Власний капітал
34988
32957
Статутний капітал
210
210
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
1636
1313
Чистий прибуток (збиток)
2031
3343
Середньорічна кількість акцій (шт.)
210
210
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
108
113
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор АТ «Маяк»
I.C. Муштай

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження: 89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський
район, с. Оноківці, вул. Головна, 57
повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 20 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою:
89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57 в актовій залі №1 ПрАТ «Закарпаттяобленерго».
Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів)
Проект порядку денного
Проект рішень
1. Обрання лічильної
1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів
комісії загальних зборів
акціонерів Товариства, що скликані 20.04.2018
акціонерів Товариства та року, у складі чотирьох осіб:
прийняття рішення про
- Ходанич Василь Федорович - голова лічильної
припинення її повновакомісії;
жень.
- Булина Михайло Михайлович - член лічильної
комісії;
- Шпонтак Роман Лукич - член лічильної комісії;
- Долгов Олег Миколайович - член лічильної
комісії.
1.2. Припинити повноваження обраної лічильної
комісії загальних зборів акціонерів Товариства,
що скликані 20.04.2018 року, з моменту
завершення таких загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секре- 2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів
таря загальних зборів ак- Товариства Петрова Віктора Володимировича.
ціонерів Товариства. За- 2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонетвердження регламенту рів Товариства Онисько Ольгу Іванівну.
роботи загальних зборів 2.3. Затвердити регламент роботи загальних збоакціонерів Товариства.
рів акціонерів Товариства (додається).
3. Звіт дирекції Товари3.1. Затвердити звіт дирекції Товариства про
результати фінансово-господарської діяльності
ства про результати
фінансово-господарської Товариства за 2017 рік.
діяльності Товариства за 3.2. Визнати роботу дирекції товариства за
2017 рік задовільною.
2017 рік.
4. Про визначення
4.1. Затвердити наступні напрямки діяльності Тоосновних напрямків
вариства на 2018 рік:
діяльності Товариства на 1) постачання, передача, розподіл електричної
2018 рік.
енергії та здійснення інших статутних видів діяльності;
2) виконання схваленої НКРЕКП «Програми інвестиційного розвитку ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
на 2018 рік»;
3) підготовка Товариства для роботи на повномасштабному ринку електричної енергії.
5. Звіт наглядової ради
5.1. Затвердити звіт наглядової ради
Товариства за 2017 рік.
Товариства за 2017 рік.
5.2. Визнати роботу наглядової ради товариства за 2017 рік задовільною.
6. Затвердження річного зві- 6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017
ту Товариства за 2017 рік. рік.
7. Розподіл прибутку і
7.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками
збитків Товариства за
роботи Товариства у 2017 році, спрямувати:
підсумками роботи
- на виплату дивідендів – 50%;
Товариства у 2017 році.
- на формування резервного капіталу – 5%;
Затвердження розміру
- на покриття збитків минулих періодів – 45%.
дивідендів. Визначення
7.2. Встановити, що розмір дивідендів за однією
способу виплати
простою акцією складає 0,010885 гривень.
дивідендів.
7.3. Нарахування та виплату дивідендів здійснити
безпосередньо акціонерам, в строки та в порядку,
встановленому чинним законодавством та
Статутом Товариства.
8. Внесення змін до
8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом
Статуту Товариства
викладення його в новій редакції.
шляхом викладення його 8.2. Затвердити Статут Товариства в новій редакв новій редакції. Визнації.
чення особи, яка
8.3. Уповноважити генерального директора Товауповноважується на
риства Петрова Віктора Володимировича (громапідписання нової редакції дянин України, паспорт серія СА № 587984, видаСтатуту Товариства.
ний Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій
області 09.12.1997) підписати нову редакцію Статуту Товариства.
8.4. Генеральному директору Товариства Петрову
Віктору Володимировичу забезпечити державну
реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції
відповідно до чинного законодавства України.

9. Скасування, затвердження внутрішніх
документів Товариства,
внесення змін до
внутрішніх документів
Товариства.

9.1. Внести зміни до Положення про наглядову
раду Товариства шляхом викладення його в
новій редакції.
9.2. Затвердити Положення про наглядову
раду Товариства в новій редакції.
9.3. Уповноважити голову та секретаря
загальних зборів акціонерів Товариства
підписати Положення про наглядову раду
Товариства в новій редакції.
10. Попереднє надання
10.1. Надати згоду на вчинення Товариством
згоди на вчинення Товари- наступних правочинів, які можуть укладатись у
ством значних правочинів. ході поточної господарської діяльності
протягом одного року з дати прийняття цього
рішення, укладення яких віднесено до
компетенції загальних зборів акціонерів
Товариства:
10.1.1. договорів (контрактів, угод), предметом
яких є постачання (купівля-продаж) електроенергії, передача електроенергії, розподіл
електроенергії, відступлення права вимоги
боргу, переведення боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних однорідних вимог,
надання поруки, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості, прощення
боргу, отримання кредитів, передача майна
Товариства у заставу (іпотеку), отримання
позик, розміщення грошових коштів на
депозитних рахунках (договори банківського
вкладу (депозиту)), граничною сукупною
вартістю за кожним видом правочинів не
більше 100 000 000 (ста мільйонів) євро або
еквівалента цієї суми у будь-якій валюті,
визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного
правочину;
10.1.2. договорів (контрактів, угод), предметом
яких є реструктуризація заборгованості,
граничною сукупною вартістю 280 000 000,00
(двісті вісімдесят мільйонів) гривень;
10.1.3. договорів, предметом яких є надання
та отримання поворотної фінансової допомоги
граничною вартістю не більше 250 000 000
(двісті п’ятдесят мільйонів) євро або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку
України на дату вчинення кожного правочину.
10.2. Встановити, що вартість правочинів,
рішення щодо вчинення яких приймаються
дирекцією та/або наглядовою радою
Товариства в межах своєї компетенції,
встановленої Статутом Товариства, не
включається до граничної сукупної вартості
правочинів, передбачених підпунктами 10.1.1. –
10.1.3. пункту 10.1. цього рішення.
10.3. Встановити, що Товариство має право
вчиняти передбачені підпунктами 10.1.1. –
10.1.2. пункту 10.1. цього рішення правочини
(в тому числі доповнювати, змінювати,
розривати укладені на виконання цього
рішення договори (контракти, угоди)), тільки за
умови затвердження наглядовою радою
Товариства проекту відповідного договору
(контракту, угоди, додаткової угоди, додатку
тощо). Правочин, вчинений з порушенням цієї
умови, створює, змінює, припиняє цивільні
права та обов’язки Товариства лише у разі
наступного схвалення такого правочину
наглядовою радою Товариства протягом
одного місяця з дати його вчинення.
10.4. Надати дирекції Товариства право
визначати особу, уповноважену на підписання
договорів (контрактів, угод) на виконання
цього рішення від імені Товариства.
Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго», які
мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго», що призначені на 20.04.2018 року, – 16.04.2018 року станом на 24 годину.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних
зборах акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго» відбудеться 20.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. за адресою: 89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57, перший поверх, кабінет №1.
Акціонерам Товариства для реєстрації та участі у річних загальних зборах Товариства необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
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 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 Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав
дання 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 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 представників акціонера,
реєструється той представник, 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 співвласників або їх загальним представником.
Від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго», за адресою: 89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57, відділ цінних паперів, у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час з 8.00 год. до
17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго», акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 89412, Україна, Закарпатська область,
Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57, із письмовою заявою на ім’я
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» за один робочий день до дати ознайомлення.
Адреса веб-сайту ПрАТ «Закарпаттяобленерго», на якому розміщена
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: http://www.energo.uz.ua.

Приватне акціонерне товариство «Ніфар»

(іден. код 00204470), місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Березанська, 108, повідомляє, що 20 квітня 2018 року о 16.00 год. у приміщенні
товариства за адресою : м. Ніжин, вул. Березанська, 108, актовий зал №1,
відбудуться річні загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде здійснюватися з 15.30 по 16.00 в день та за
місцем їх проведення. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та документ, що посвідчує пов
новаження представника, оформлений відповідно до вимог законодавства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде
складено станом на 24 годину 16 квітня 2017 року. Перелік питань, включених до порядку денного: 1.Обрання робочих органів загальних зборів (лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів), затвердження регламенту їх проведення. 2.Розгляд звіту правління за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду. 3.Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4.Розгляд звіту ревізора та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5.Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік. 6.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
питань включених до порядку денного: nifar.in.ua. З документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-

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 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 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 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 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 Товариства повідомляє акціонерів
про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.
Загальна кількість акцій Товариства складає 124 603 240 шт., загальна
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів
Товариства складає 123 282 552 шт. (згідно з переліком акціонерів станом
на 27.02.2018 року).
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор з економіки та фінансів ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
(член дирекції) Онисько Ольга Іванівна, тел.: (0312) 61-98-61, (03122) 3-33-48.
За інформацією звертатися за телефоном (0312) 61-98-61, (03122) 3-33-48,
факс (0312) 61-98-61.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
1897056
1937501
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1399836
1509462
Запаси
34372
31006
Сумарна дебіторська заборгованість
434933
362354
Гроші та їх еквіваленти
6263
4952
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(255997)
(277377)
Власний капітал
1428193
1425563
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
31151
31151
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
171107
184164
Поточні зобов'язання і забезпечення
297756
327774
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
2713
(88119)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
124603240 124603240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,02177
(0,70720)
Наглядова рада ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (протокол №09/02/2018
від 09 лютого 2018 року)

тись за адресом: м. Ніжин, вул. Березанська, 108, кабінет № 3 у робочі дні з
09.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Посадова особа відповідальна за ознайомлення – член наглядової ради Петренко Володимир Ілліч. Телефон для довідок: (04631) 4-11-81.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Ніфар»(тис. грн.)
Найменування показника
2017 рік 2016 рік
Усього активів
2505
2535
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1098
1188
Запаси
843,6
845
Сумарна дебіторська заборгованість
40,5
383
Гроші та їх еквіваленти
81,8
65
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-646
-501
Власний капітал
2274
2419
Зареєстрований власний статутний капітал
407
407
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
217
107
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)
-145
-195
Середньорічна кількість акцій (шт.)
47348
47348
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
13
13
Наглядова рада Товариства

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне
акцiонерне товариство «Перестрахувальне
товариство «Європолiс» . Місцезнаходження Товари1.1. Повне

найменування

Товариства

-

ства - м. Київ, 01032, вул. Старовокзальна, 13.
1.2. 17.04.2018р. об. 11:00 у м. Києві, по вул. Старовокзальна, 13, у
кім. 201 будуть проводитися річні загальні збори акціонерів.
1.3. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах –
10:00, час закінчення – 11:00.
1.4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 24 год. 00 хв. 11.04.2017р.
1.5. Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Прийняття рішення про виплату (невиплату) дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, звіту
Наглядової Товариства за 2017 рік, звіту ревізора за 2017 рік.
1.6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. До дня проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за
адресою: м. Київ, вул. Старовокзальна, 13, кім. 201, щоденно з 9.30 до 17.30,
крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління
Товариства Долга Катерина Сергіївна. Телефон для довідок (044) 236-95-58
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства: http://evropolis.kiev.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
14529
14527
Основні засоби (за залишковою вартістю)
18
18
Довгострокові фінансові інвестиції
13757
13757
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
493
472

Тов «КУА «ГЕРЦ»

Інформація щодо ліквідації Ліквідаційна комісія недиверсифікованого закритого венчурного пайового інвестиційного фонду
«Будівельні інвестиції «ГЕРЦ» Тов КУА «ГЕРЦ» (далі - Фонд) повідом-

Грошові кошти та їх еквіваленти
81
110
Нерозподілений прибуток
-8
-5
Власний капітал
14520
14523
Статутний капітал
14500
14500
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
-3
-12
Середньорічна кількість акцій (шт.)
145
145
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
3
3
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Долга Катерина Сергіївна
Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного загальних зборів акціонерів Товариства
1. По першому питанню порядку денного:
Обрати Головою лічильної комісії Богача Василія Івановича та членом
комісії Баленко Олександра Миколайовича. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після підрахунку голосів та підписання протоколів
за підсумками голосування акціонерів на зборах.
2. По другому питанню порядку денного:
Прийняти наступні рішення з питань порядку проведення загальних
зборів акціонерів:
Виступи і відповіді на питання – до 5 хв., довідки – по 1 хвилині, закінчити збори не пізніше ніж за 2 години роботи.
Всі питання і пропозиції дозволяється задавати в усному вигляді з того
питання порядку денного, яке зараз розглядається. Учасники зборів можуть висловлюватися «з місць» з дозволу Голови зборів.
3. По третьому питанню порядку денного:
Обрати секретарем зборів Долгого Сергія Степановича.
4. По четвертому питанню порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства.
5. По п’ятому питанню порядку денного:
Розподілити прибутки Товариства на розвиток Товариства, а також не
приймати рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.
6. По шостому питанню порядку денного:
За наслідками розгляду затвердити звіт правління про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, звіт Наглядової Товариства за 2017 рік, звіт ревізора за 2017 рік.
ляє, що 12.03.2018р. на загальних зборах учасників Тов «КУА «ГЕРЦ»
було прийняте рішення про припинення дії Фонду шляхом ліквідації у
зв’язку з закінченням строку дії Фонду (протокол б/н від 12.03.2018р.). Всі
учасники Фонду згодні з ліквідацією. На дату прийняття рішення кредитори
відсутні. Голова ліквідаційної комісії Сосяк Т.В.

ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКЕ АТП»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 27 квітня 2018 року о 11.00 за адресою:
вул. Лисенка, 37, м. Миколаїв, Львівська обл. 81600,
у приміщенні дирекції.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році та основні напрямки діяльності у 2018 році.
4. Звіт Наглядової Ради.
5. Звіт ревізора та висновки щодо річного звіту та балансу.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за 2017 рік.
Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів з 9.30 до 11.00.
Для участі в зборах при собі мати паспорт, а представникам акціонерів–
довіреність на право участі у зборах.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, щодо порядку денного за місцем знаходження Товариства за тел. 51-211.
Дата складання переліку осіб, що мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 20.04.2018 р.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРИСТВА (тис.грн.)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Найменування показника

Всього активів
Основні засоби
Сумарна дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
(непокриті збитки)
Власний капітал
Статутний капітал
Дострокові зобов`язання
Поточні зобов`язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій
Чисельність працівників на
кінець періоду

Звітний
період
2016 рік
5498,2
3945,6
941,2

Період

Звітний
період
2017 рік
5751,8
3490,5
1648,9

2,0

67,7

-386,9

-11,9

2853,3
656,8
2644,9
+598,9
2627000
19

3228,3
656,8
2523,5
+374,9
2627000
20

Директор

В.З. Созоник

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛАСТМОДЕРН»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСТМОДЕРН»
(надалі також – Товариство)
(код за ЄДРПОУ: 31985955, місцезнаходження: 08298, Київська область,
смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1)
повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАСТМОДЕРН» за рішенням Наглядової ради Товариства.
Початок Річних Загальних зборів акціонерів 20 квітня 2018 р. об 11 год.
00 хв. за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1, актова зала.
Реєстрація акціонерів (учасників) Річних Загальних зборів акціонерів
буде здійснюватися 20 квітня 2018 р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за
адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1 актова
зала.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних
Загальних зборах акціонерів - 16 квітня 2018 р.
Проект порядку денного:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної
комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства,
строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за підсумками фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «Пластмодерн» за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за
2017 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на
2018 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за підсумками фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «Пластмодерн» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2017 рік, балансу, звіту про фінансові
результати та інших форм річної звітності за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, строку, способу та порядку виплати дивідендів за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства, що укладатимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом
2018 р.
10. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства, що вчинялися ПрАТ «Пластмодерн» протягом 2017 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
2017 р.
2016 р.
Усього активів
10 585
10 999
Основні засоби
1 355
1 417
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
4 505
4 404
Сумарна дебіторська заборгованість
2 970
3 232
Грошові кошти та їх еквіваленти
310
494
Нерозподілений прибуток
1 617
1 279
Власний капітал
2 744
2 406
Статутний капітал
901
901
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
7 841
8 593
Чистий прибуток
338
468
Середньорічна кількість акцій (шт.)
90 060
90 060
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
року
Чисельність працівників на кінець періоду
45
62
(осіб)
Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах
акціонерів повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує
особу, представники акціонерів повинні додатково мати довіреність,
оформлену згідно з чинним законодавством.
Порядок участі та голосування на Річних Загальних зборах акціонерів за довіреністю
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Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також упов
новажена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника,
повідомивши про це Правління Товариства. Довіреність на право участі
та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання
щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціо
нерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено зав
данням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та
голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого
представника на загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на
право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів акціонерів:
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів
акціонерів:
- до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів – за місцезнаходженням ПрАТ «Пластмодерн»: Київська область, смт. Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 1, відділ кадрів, починаючи з 20 березня по 19 квітня
2018 р. у робочі дні з 14.00 до 17.00 години;
- у день проведення Річних Загальних зборів акціонерів: за місцем їх
проведення - Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1,
актова зала.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами: Голова Правління Палій Ю. О. Довідки за тел.:
(044) 451-25-66, (044) 451-28-34, (067) 246-73-66.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права
можуть використовуватися:
Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних
зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів
Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. На підставі рішення Наглядової ради документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Річних
Загальних зборів акціонерів можуть надаватися для ознайомлення шляхом розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет в електронній формі.
Товариство до початку Річних Загальних зборів акціонерів
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та порядку денного Річних Загальних зборів
акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, 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 Річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше
ніж за 7 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення
Загальних зборів акціонерів за адресою: 08298, Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1.
Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛАСТМОДЕРН», на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та додаткова інформація передбачена чинним законодавством: http://www.
plastmodern.pat.ua.
Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «ПЛАСТМОДЕРН»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»

(код за ЄДРПОУ 30885952, місцезнаходження: вул. Центральна, буд. 3,
с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123) (далі - Товариство)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
21 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: вул. Центральна, буд. 3,
с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення контори агрофірми, 2 поверх, кабінет Директора Товариства)
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах
буде проводитись
21 квітня 2018 року з 10:00 до 10:50 за місцем проведення загальних
зборів. Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на
участь у загальних зборах – станом на 24 годину 17 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів Товариства:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів
Товариства.
4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за
підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
2017 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства
за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017
році.
9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у
новій редакції, надання повноважень голові зборів на підписання нової редакції статуту.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів
Товариства.
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: http://afir.pat.
ua/
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери та їх представники
можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», за
адресою: вул. Центральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., (приміщення контори агрофірми, кабінет бухгалтерії Товариства)
у період з 21 березня 2018 року по 20 квітня 2018 року у робочі дні, крім
суботи та неділі, з 9:00 до 11:00 год. В день проведення зборів, акціонери
та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем проведення загальних зборів. Відповідальна посадова особа Товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами: бухгалтер Товариства Шимончук Валентина Миколаївна. Телефон для довідок і пропозицій (04642) 2-22-55.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-

ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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 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 Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку
передбаченому Статутом Товариства.
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 Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити
завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 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 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 представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
Загальна кількість акцій Товариства складає 1 387 035 шт., загальна
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів
Товариства складає 657 329 шт.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік
(тис.грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
36834,3
21510,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)
15623,2
8201,6
Запаси
18224,6
12351,8
Сумарна дебіторська заборгованість
727,3
206,2
Гроші та їх еквівалент
91,0
6,2
Нерозподілений прибуток (непокритий
22544,4
12510,9
збиток)
Власний капітал
24794,5
14761,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
1387,1
1387,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
12039,8
6749,4
Чистий фінансовий результат: прибуток
10033,5
6172,7
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1387035
1387035
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
7,23
4,45
акцію (грн)
Наглядова рада ПрАТ агрофірма «Іржавецька»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». 2. Код
за ЄДРПОУ: 01412710. 3. Місцезнаходження: вул. Гарматна, 6, м.Київ, 03067.
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444562021(т/ф). 5. Електронна поштова адреса: brat@krmz.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: krmz.kiev.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. II. Текст повідомлення.
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину – 11.03.2018р, назва уповноваженого органу, що його прийняв: наглядова рада, на пiдставi повноважень, наданих рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв (Протокол № 2017/04/04 вiд 04.04.2017р.).
1.Предмет правочину: ремонт обладнання. Ринкова вартість майна
або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законо-

давства: 596,55 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi: 5763 тис. грн. Спiввiдношення ринкової
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 10,35 %.
2.Предмет правочину: виготовлення продукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 881,28 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi: 5763 тис. грн. Спiввiдношення ринкової
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 15,29 %.
Додаткові критерії для віднесення правочинів до значного правочину не
передбачені законодавством - не визначені статутом товариства III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. Голова правлiння Курдюков А.Є. 12.03.2018
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№50, 14 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство
«Одесбудматеріали»

(Товариство)
код за ЄДРПОУ 00293686, місцезнаходження згідно з реєстраційними
документами: 65041 м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на 20 квітня 2018 року об 13.00. за місцезнаходженням товариства: 65041 м. Одеса
вул. Шкодова гора, 3 (адмінкорпус, другий поверх, актова зала № 1).
Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем
проведення зборів з 12.00 до 12.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають
право на участь у зборах, складеному станом на 24.00 16 квітня 2018 року у
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Проект порядку денного зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 р. та затвердження заходів за
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту наглядової ради.
4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2017 р. та затвердження заходів
за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту виконавчого органу.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. та затвердження
заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. Розподіл прибутку
Товариства за 2017 р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів
з членами наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної
комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
14. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.
15. Внесення змін та доповнень до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом
викладення їх у новій редакції.
Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні
товариства» – http://www.obm.pat.ua
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів за адресою: м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 кабінет прий
мальної в понеділок, середу, п»ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення
зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар- референт
Проценко Катерина Антипівна, тел. (048) 706-29-27.
Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про
проведення зборів до дати проведення зборів;
2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та
порядку денного зборів, до дати проведення зборів;
3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку
денного зборів до проведення зборів за запитом;
4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;
5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;
6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;
7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати
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довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм
представникам;
9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це
виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім
днів до дати проведення зборів. 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 інформацію про те, чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного зборів 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 пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до
проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради
про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює пов
новаження одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює
повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи,
яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного
зборів пропозицій акціонерів (акціонера):
які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі:
1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного
строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;
2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення
нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени
наглядової ради –відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції 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 пропонується цим акціонером до складу органів Товариства; яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або
більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного
проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.
Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку порядку.
Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік
питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.
Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що
посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення
про проведення зборів, а саме на 22.02.2018 року, загальна кількість простих
акцій 698960 штук, кількість голосуючих акцій становить 465 199 штук.
Наглядова рада (048) 706-29-27
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»

(ЄДРПОУ: 00373942, місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Прилуцька, б. 2
тел. (04631) 7-80-41
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться
13 квітня 2018 року об 11:00 годині
за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Прилуцька, 2, кімната №1 – кабінет голови правління.
Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
4. Звіт Правління про результати роботи Товариства за 2017 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на
2018 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за результатами 2017 року.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач
них правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як
одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на
укладання таких правочинів.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 10:30 год. до 10:55 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 06 квітня 2018 року. Для
участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами
чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники під
час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адре-

сою: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2, кабінет
юрисконсульта, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з матеріалами — Солоха Юрій Іванович, юрисконсульт.
Телефон для довідок: (04631) 7-80-41.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
www.ngk.net.ua
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
попередній
звітний
Усього активів
109730
228189
Основні засоби
42455
66987
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
15587
29639
Сумарна дебіторська заборгованість
28369
67035
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
669
Нерозподілений прибуток
-6735
-1240
Власний капітал
-4585
910
Статутний капітал
2150
2150
Довгострокові зобов'язання
81388
171748
Поточні зобов'язання
32927
55531
Фінансовий результат до оподатку3315
7684
вання
Чистий прибуток (збиток)
261
5495
Середньорічна кількість
8 598 320
8 598 320
акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
130
263
періоду (осіб)
Наглядова рада ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»

Приватне акціонерне товариство
«Шляхбуд»
(код за ЄДРПОУ 14220580, місцезнаходження: вул. Одинцова, буд. 7 Б,
м. Чернігів, 14030) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства 23 квітня 2018 року о 14:00 годині за адресою вул. Одинцова, буд. 7 Б, м. Чернігів, 14030 (приміщення дирекції, каб. №1). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у
зборах буде проводитись 23 квітня 2018 року з 12:30 до 13:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно
мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів):
17 квітня 2018 року.
Перелік питань,
що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів,
затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального
директора за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за
2017 рік. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2017 рік.
6.Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності
товариства в 2017 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Одинцова, буд. 7 Б,

м. Чернігів, 14030 (приміщення дирекції, каб.№1) у робочі дні з 09:00
до 12:00, довідки за тел.: (04622) 3-50-14. В день проведення зборів
акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці
проведення зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Домашенко Володимир Васильович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
328,3
637,6
Основні засоби
2,4
11,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
79,3
78,8
Сумарна дебіторська заборгованість
6,4
115,5
Грошові кошти та їх еквіваленти
142,4
334,9
Нерозподілений прибуток
-282,1
0,1
Власний капітал
277,9
560,0
Статутний капітал
69,4
69,4
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
50,4
77,6
Чистий прибуток (збиток)
-282,2
107,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
13890
13890
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
5
6
(осіб)
Генеральний директор ПрАТ «Шляхбуд»»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «ЦКБ «Маяк»!
Наглядова рада ПрАТ «ЦКБ «Маяк» повідомляє про скликання річних
загальних зборів акціонерів. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Центральне конструкторське
бюро «Маяк» (адреса місцезнаходження 03142, Київ, вул. Академіка Кримського, б.27 літера А). Дата, час і місце проведення загальних зборів: збори
відбудуться 20.04.2018 року о 10-00 за адресою: 03142, Київ, вул. Академіка Кримського, б.27 літера А, кімната №205. Час початку і закінчення
реєстрації акціонерів для участі у зборах: реєстрація відбудеться з 09-00 по
09-30 у день проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах 16.04.2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, члени лічильної комісії: Сагателян Роберт Суренович, Шолінян Камо Людвікович.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: 2.1. Обрати головою загальних зборів Сагателяна
Олександра Робертовича, секретарем Стемковського Дмитра Вікторовича. 2.2. Затвердити наступний регламент проведення зборів: Звіти і
доповіді - до 5 хвилин, виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин. Всі питання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент
розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на
зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом Голови Зборів.
3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Директора) про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Директора).
Проект рішення: 3.1. Затвердити звіт Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2017 рік. 3.2. Визнати роботу Виконуючого обов'язки Директора у
2017 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 3.3. Заходів
за результатами розгляду звіту не приймати.
4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду
та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства
за підсумками 2017 року. 4.2. Визнати роботу Наглядової ради у 2017 р.
задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 4.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: 5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення: 6.1. Прибуток звітного року направити на покриття
збитків минулих років. 6.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
Проект рішення: 7.1. Припинити повноваження членів Наглядової
ради Товариства: Сагателян Олександр Робертович, Лозовий Володимир Вiкторович, Стемковський Дмитро Вiкторович, Сторожук Iван Васильович, Кириченко Валерiй Олександрович.
8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8.1. Обрати Наглядову раду у складі: Сагателян Олександр Робертович, Лозовий Володимир Вiкторович, Стемковський Дмитро Вiкторович,
Сторожук Iван Васильович, Кириченко Валерiй Олександрович.
9. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової
ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.
Проект рішення: 9.1. Затвердити умови договорів, що укладаються з
членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову виконавчого
органу Товариства підписати від імені Товариства договори на виконання обов’язків членів Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени
Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі
права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених
ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також
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щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за
7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до
дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 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. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення
зборів за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення зборів у робочі дні
в час з 11-00 по 15-00 за адресою: 03142, м.Київ, вул. Академіка Кримського б.27
літера А, кімната 205, попередньо звернувшись із письмовою заявою, складеною у довільній формі. Для ознайомлення з документами необхідно пред’явити
документ, що посвідчує особу та виписку з рахунку в цінних паперах складену на
дату подання запиту. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://mayak.pat.ua/. Особи відповідальні за ознайомлення акціонерів з
матеріалами – Голова Наглядової ради Сагателян Олександр Робертович, Заступник голови Наглядової ради Стемковський Дмитро Вікторович.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного 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 зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція
до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за
адресою: 03142, м.Київ, вул. Академіка Кримського б.27 літера А, 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера
або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для
уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 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 передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право
видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи
замінити свого представника на зборах. 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.
Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних
зборів: за станом на 28.02.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 107800 штук, кількість голосуючих акцій становить 81 920 штук.
Телефон для довідок: (067) 512-35-73; (044) 422-89-64.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
Найменування показників
Період (в тис.грн.)
звітний, попередній,
2017 р.*
2016 р.**
Усього активів
8503,9
8415,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)
7858,1
7966,0
Запаси
2,3
0,0
Сумарна дебіторська заборгованість
550,1
391,0
Грошові кошти та еквіваленти
62,0
58,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-86,6
617,0
Власний капітал
8162,1
8085,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
5,4
5,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
85,4
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
256,4
330
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
34,2
63
Середньорічна кількість акцій (шт.)
107800
107800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,32
0,58
(грн)
* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським
висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства.
** Показники за минулий (2016 р.) рік відрізняються від опублікованих у
2017 році в зв'язку із корегуванням фінансової звітності для більш точної
відповідності вимогам ПСБО з урахуванням рекомендацій та зауважень
аудиторської перевірки.

№50, 14 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства
«ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ»
код ЄДРПОУ: 22943989, місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. Харченка
Євгенія, 42, (далі – Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Збори) відбудуться 17 квітня 2018 року о 10
годині 30 хвилин за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 02088,
м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42, Адміністративна будівля, кімната № 16.
Реєстрація учасників річних Зборів відбудеться 17 квітня 2018 року за
місцем проведення Зборів. Початок реєстрації о 09 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 15 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дати
проведення річних Зборах, тобто на 24.00 год. 11 квітня 2018 року.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З
ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства та припинення їх
повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:
Туркевич О.С. – голова Комісії; Новожилов Є.В. – член Комісії;
Глівінський Р.П. – член Комісії. Припинити повноваження обраних членів
лічильної комісії з моменту закриття цих Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів –
Новожилова Є.В. та Секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Глівінського Р.П.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік, роботу Правління у 2017
році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів, заходів за
результатами розгляду звіту не приймати.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік, роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і
положенням його установчих документів, заходів за результатами розгляду
звіту не приймати.
5. Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2017 рік
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про достовірність
річного звіту за 2017 рік, роботу Ревізійної комісії визнати задовільною, рішень за результатами розгляду звіту не приймати.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та основних
напрямків діяльності на 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік та
основні напрямки діяльності на 2018 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за
2017 рік з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог Закону України
«Про акціонерні товариства».
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів
за результатами його розгляду.
Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Повноваження членів Наглядової ради Товариства у
складі: Корчинського Анатолія Миколайовича, Курило Дмитра Володимировича, Бабича Сергія Івановича, Кушніра Андрія Олексійовича, Аксьонова Дмитра Віталійовича припинити.
10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. (без проекту рішення, згідно з вимогами Закону України «Про
акціонерні товариства»)
11. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання
обов’язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени На-

глядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у
складі: Безуглова Олексія Валентиновича, Безуглого Олександра Миколайовича, Іващенка Сергія Васильовича припинити.
13. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. (без проекту рішення, згідно з вимогами Закону України «Про
акціонерні товариства»)
14. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання
обов’язків членів Ревізійної комісії Товариства та встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є
предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на укладення Товариством
значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства. Затвердити запропонований характер правочинів та їх граничну сукупну вартість.
Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Зборів до дати
проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів
в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: 02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42, Адміністративна будівля, кімната № 1, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 12:00 год., а в день проведення Зборів - також у
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Товариства Самсоненко Дмитро Володимирович. Довідки за телефоном (044) 354-09-57.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу
органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу
кожного з органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства
- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. 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 інформацію про те, чи є запропонований
кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Зборів 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 пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін
до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до
дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства. Акціонер також має право ознайомитися з
проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний
Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України
«Про акціонерні товариства» і право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
Для реєстрації та участі у Зборах 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 Зборах, видана фізичною
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на
право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування
на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право
участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на
Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не
виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декіль-
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ка представників акціонера, реєструється той представник, довіреність
якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів загальна кількість акцій Товариства
становить 9 535 920 штук (Дев’ять мільйонів п’ятсот тридцять п’ять
тисяч дев’ятсот двадцять) простих іменних акцій. Загальна кількість
голосуючих простих іменних акцій становить 9 226 768 штук (Дев’ять
мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот шістдесят вісім).
З інформацією щодо проекту порядку денного та проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного річних Зборів, можна
ознайомитися за адресою веб-сайту Товариства – http://dpk.bayadera.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ», тис. грн.
Найменування показника
період
звітний 2017 попередній 2016
Усього активів
49 605
49 651
Основні засоби (за залишковою вартістю)
35 088
37 017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТЛАЙФ»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 32109907)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ»
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ)
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Цим Повідомленням Правління оголошує проведення чергових (річних)
загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ», ідентифікаційний номер: 32109907;
юридична адреса (місцезнаходження): Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 14 (надалі – «Товариство»).
- Дата проведення Зборів: 17 квітня 2018 року.
- Час проведення Зборів: 11:00 за київським часом.
- Місце проведення Зборів: Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри,
буд. 14, кабінет № 43.
- Реєстрація акціонерів для участі у Зборах починатиметься 17 квітня
2018 року о 10:00 за київським часом та закінчуватиметься о 10:30 за київським часом.
- Перелік акціонерів, які матимуть право на участь у Зборах буде складений станом на 24 годину 11 квітня 2017 року (тобто на 24 годину за три
робочих дні до дня проведення Зборів).
- Правлінням Товариства затверджено такий Порядок Денний Зборів
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Лічильної Комісії.
проект рішення: обрати Лічильну комісію у складі відповідно до внесених пропозицій.
2. Затвердження висновків Ревізійної Комісії.
проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної Комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу
та звіту Ревізійної Комісії.
проект рішення: Схвалити звіт Виконавчого органу та звіту Ревізійної Комісії.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
проект рішення: затвердити прибуток та збиток Товариства відповідно до представлених пропозицій.
6. Затвердження розміру дивідендів Товариства за 2017 рік.
проект рішення: затвердити розмір дивідендів Товариства за 2017
рік відповідно до обговорення пропозицій.
7. Затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за 2017 рік, порядок та строк їх виплати.
проект рішення: Затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за 2017 рік 3 травня
2018 року, у порядку та строк їх виплати згідно з представленими пропозиціями.
8. Внесення змін до складу Правління
проект рішення: обрання члена Правління з метою заміщення вакантної посади відповідно до розгляду пропозицій та підтвердження повноважень решти членів Правління.
9. Внесення змін щодо організації проведення внутрішнього аудиту.
проект рішення: ухвалити зміни щодо організації проведення внутрішнього аудиту відповідно до розгляду пропозицій.
10. Затвердження результатів роботи відділу внутрішнього аудиту за
2017 рік.
проект рішення: затвердити результати роботи відділу внутрішнього аудиту за 2017 рік.
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Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний)
капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат:
прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.)

7 602
9
-5 987

5 576
22
-6 012

49 346
2 384

49 321
2 384

0

0

259
25

330
29

9 536 920
0,006

9 535 920
0,003

Телефон для довідок: (044) 354-09-57.
Наглядова рада ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ»

рік.

11. Затвердження плану роботи відділу внутрішнього аудиту на 2018

проект рішення: Затвердити плану роботи відділу внутрішнього
аудиту на 2018 рік.
12. Про надання повноважень.
проект рішення: надати повноваження щодо вчинення дій, пов’язаних
із впровадженням рішень Загальних Зборів акціонерів, згідно із відповідними пропозиціями.
- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до Зборів:
Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного,
будуть надіслані акціонерам Товариства електронною поштою /факсом за
їх запитом. Також під час підготовки до Зборів Товариства усі акціонери
Товариства можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка
по п’ятницю у робочий час з 09:00 до 18:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 14.
- Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує
особу, та для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
- Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.metlife.ua
- Акціонерам надані права, якими вони можуть користуватися після
отримання повідомлення про проведення загальних зборів у строк відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
- загальна кількість акцій Товариства є рівною загальній кількості голосуючих акцій та становить 8 233 966 простих іменних акцій.
- За додатковою інформацією звертатися до юридичного відділу:
тел.: +38 044 498 41 45
факс: +38 044 494 13 45
пошта: legal@metlife.ua
- Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
Попередній Звітний
(2016)
(2017)
Усього активів
1851358
2130742
Основні засоби
6227
15498
Довгострокові фінансові інвестиції
63029
25208
Запаси
1424
1480
Сумарна дебіторська заборгованість
38028
36746
Грошові кошти та їх еквіваленти
849350
555088
Нерозподілений прибуток (збиток)
(26418)
33441
Власний капітал
214451
274310
Статутний капітал
102925
102925
Довгострокові зобов'язання
1473461
1759322
Поточні зобов'язання
163446
97110
Чистий прибуток (збиток)
56127
115932
Середньорічна кількість акцій (шт.)
8233966
8233966
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
102
86
періоду (осіб)
З повагою,
Голова Правління ПрАТ «МЕТЛАЙФ»
Мирослав Кісик
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Приватне акціонерне товариство
«КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО»

місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого,55-а; код ЄДРПОУ
00132457
повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2018 р за адресою: м.Київ,вул. Пухівська,3 адмінкорпус, другий поверх, актовий зал. Початок роботи загальних зборів об
11.00, реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.00 до
10.30 в день за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у загальних зборах: на 24 годину
13.04.2018 р.
Проект порядку:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами роботи в 2017 році та
прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2017 рік та встановлення нормативів прибутків ДП на кінець 2018 р для забезпечення виплати
дивідендів на корпоративні права Власника(Засновника)
8. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2018 рік.
9. Припинення повноважень Виконавчого органу - Генерального директора Товариства.
10. Обрання Генерального директора.
11. Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої
від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.
14. Затвердження умов контракту з Генеральним директором. Обрання
уповноваженої особи на підписання контракту з Генеральним директором.
15. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
16. Рішення про виплату дивідендів та встановлення їх розміру.

17. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2017 р.
18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з
дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, послуг, договорів
тощо, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів
Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства
http://kievselelektro.pat.ua. Для реєстрації та участі в річних загальних зборах
Товариства, а також для ознайомлення з документами необхідними для
прийняття рішень з питань поряду денного, акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів також довіреність,оформлену згідно з вимогами законодавства України. Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного річних загальних зборів Товариства від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів в приміщенні Товариства за його місцезнаходженням (понеділок-четвер, з 9-00 до 12-00
та з 13-00 до 15-00) та в день проведення річних загальних зборів за вказаною в повідомлені про скликання річних загальних зборів адресою.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період (рік)
звітний
попередній
(2017)
(2016)
Усього активів
122574
142114
Основні засоби
29229
31140
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
16916
16645
Сумарна дебіторська заборгованість
33843
59551
Грошові кошти та їх еквіваленти
39036
34744
Нерозподілений прибуток
66112
67802
Власний капітал
94727
96466
Статутний капітал
8750
8750
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
27307
45648
Чистий прибуток (збиток)
3605,7
11227
Середньорічна кількість акцій (шт.)
25000000
25 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
382
427
Телефон для довідок: (044) 2843400
Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ
ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112)
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться 17 квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин.
Місце проведення Загальних зборів: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.
Початок реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів розпочнеться 17 квітня 2018 року о 10 годині
30 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 55 хвилин за місцем проведення Загальних зборів.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про
депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до
дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 11 квітня 2018 року.
Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та прийняття рішення про припинення їх пов
новажень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».
3. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».
5. Прийняття рішення за нісладками розгляду звіту Ради директорів
ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за
2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Розгляд висновків аудиторської фірми Товариства та затвердження
заходів за результатами його розгляду.
9. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»
за 2017 рік.
10. Про розподіл прибутку ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік.
11. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.
12. Припинення повноважень голови та члена Наглядової ради
ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».
13. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».
14. Обрання голови та члена Наглядової ради ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами Наглядової ради ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2018 рік.
16. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2018 рік.
17. Затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2018 рік.
18.Визначення способу виплати дивідендів за 2017 рік.
19. Про внесення змін і доповнень до Статуту ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.
20. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Загальні збори
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНООЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в
новій редакції.
21. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ
ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.
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22. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про оренду майна
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ
ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.
23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
24. Про надання дозволу ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на безоплатну передачу гуртожитку, який є власністю Товариства, до комунальної власності
територіальної громади міста Миргород Полтавської області.
Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт
або документ, що посвідчує особу, а їх представникам – паспорт або документ,
що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі
та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та
голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також
може посвідчуватися 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 акціонерного
товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 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 передбачено 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 довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. 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.
Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год.
(обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя,
112, адміністративний корпус, каб. 18. У день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» з 08:00 год. до 10:30 год.
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 Загальних зборів акціонерного товариства,
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до
дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до
проекту порядку денного 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. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради акціонерного товариства відповідно до
ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов’язково включається
до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного
кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного 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 пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, а в
разі скликання позачергових Загальних зборів такого товариства на вимогу
акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій
(нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку
денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до
складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради
про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі по-

дання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо
дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови
колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює
повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка
тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до
запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову
у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше
відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання
акціонерами строку, встановленого абз.1 ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абз.1 ч.2 або ч.3 ст.38 Закону
України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може
бути прийнято з підстав, передбачених абз.2 та/або абз.3 ч.6 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту
рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про Загальні
збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні
пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту
його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок
денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про
зобов'язання товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого
до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті в мережі Інтернет за адресою: http://mirgorodkurort.ua.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів – Генеральний директор Гавловський Олександр Данилович або уповноважена ним особа.
Довідки за телефоном (05355) 5-24-21, 5-32-16.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2017 рік
тис. грн.
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
92040,3
83141,9
Основні засоби
137608,8
130385,4
Довгострокові фінансові інвестиції
569,1
569,1
Запаси
7065,2
5349,6
Сумарна дебіторська заборгованість
3403,7
4420,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
17701,8
12105,4
Нерозподілений прибуток
28965,4
24561,6
Власний капітал
74072,1
69174,8
Статутний капітал
33381,7
33381,7
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
11479,1
7866,9
Чистий прибуток (збиток)
9037,8
8423,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
333 817
333 817
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
27,08
25,24
акцію (грн)
Кількість власний акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
863
897
(осіб)
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Генеральний директор
ПрАТ «Миргородкурорт»
О.Д. Гавловський

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(ідентифікаційний код 00955851, місцезнаходження: 42065, Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Біловодська, буд. 2), надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства, надалі - Загальні збори, які відбудуться 24 квітня 2018 року о
14 годині 00 хвилин за адресою: Сумська область, Роменський район,
с. Біловод, вул. Біловодська, буд. 2 (актова зала №1 Товариства). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться
24 квітня 2018 року з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за
місцем проведення Загальних зборів.
Перелік питань,
Проекти рішень з питань, включених до
№ включених до проекту
проекту порядку денного:
порядку денного:
1. Обрання членів лічиль- Обрати лічильну комісію Загальних зборів у
ної комісії Загальних складі: голови лічильної комісії Назаренко
зборів.
Оксани Вікторівни, членів лічильної комісії
Ясичевої Тетяни Володимирівни, Шевченко
Оксани Іванівни.
2. Обрання голови За- Обрати Білик Валентину Давидівну головою
гальних зборів.
Загальних зборів.
3. Обрання секретаря За- Обрати Назаренко Галину Іванівну секретагальних зборів.
рем Загальних зборів.
4. Затвердження річного Затвердити річний звіт Товариства за
звіту Товариства.
2017 рік.
5. Розподіл прибутку (по- Прибуток, отриманий Товариством за резулькриття збитків) Товари- татами діяльності в 2017 році, у розмірі 11 788
ства.
тис. грн., залишити нерозподіленим.
6. Прийняття рішення за 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товаринаслідками
розгляду ства про результати діяльності у 2017 році.
звіту Наглядової ради, 2. Затвердити звіт правління Товариства про
звіту виконавчого орга- результати фінансово-господарської діяльну.
ності за 2017 рік.
7. Затвердження звіту та Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства
висновків ревізійної ко- не затверджувати у зв’язку з їх відсутністю.
місії Товариства.
8. Внесення змін до стату- 1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут
ту. Затвердження ста- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИтуту в новій редакції.
СТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» затвердити у новій редакції.
2. Уповноважити голову Загальних зборів Білик Валентину Давидівну та секретаря Загальних зборів Назаренко Галину Іванівну підписати статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити голові правління/директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації
змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.
9. Припинення повнова- Припинити повноваження наступних членів
жень членів Наглядової Наглядової ради Товариства:
ради Товариства.
- Анкуци Василя Васильовича;
- Спіцина Станіслава Руслановича;
- Демчука Євгенія Юрійовича.
10. Обрання членів Нагля- 1. (а) затвердити умови цивільно-правових
1. дової ради, затвер- договорів, що укладатимуться з членами Надження умов цивільно- глядової ради Товариства (згідно з запропоправових договорів, що нованими проектами);
укладатимуться з ними, (б) встановити, що члени Наглядової ради Товстановлення розміру вариства виконують свої обов’язки на безоїх винагороди, обрання платній основі;
особи, яка уповноважу- (в) брати голову правління/директора Товариється на підписання до- ства уповноваженою особою на підписання
говорів з членами На- цивільно-правового договору з членами Наглядової ради.
глядової ради Товариства.
2. Кумулятивне голосування.
11. Припинення повнова- Припинити повноваження наступних членів
жень членів ревізійної ревізійної комісії Товариства:
комісії Товариства.
- Віктор Олени Володимирівни;
- Хижого Василя Володимировича;
- Рудніченко Тетяни Вікторівни.
12. Визнання такими, що Визнати такими, що втратили чинність навтратили чинність вну- ступні внутрішні положення Товариства:
трішні положення Това- - Положення про загальні збори акціонерів
риства.
Товариства;
- Положення про наглядову раду Товариства;
- Положення про ревізійну комісію Товариства;
- Положення про правління Товариства.

13. Прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.

Попередньо надати згоду на вчинення знач
них правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 23 квітня 2019 року (включно), за умови попереднього погодження таких
правочинів Наглядовою радою Товариства,
граничною вартістю 5 (п’ять) млрд. доларів
США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного
характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого
майна, застава (у тому числі іпотека), порука,
надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
Найменування показника
період
попередній
звітний
(2016р.)
(2017р.)
Усього активів (тис. грн.)
123288
120639
Основні засоби (тис. грн.)
77212
66001
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)
Запаси (тис. грн.)
21922
2609
Сумарна дебіторська заборгованість
23957
46865
(тис. грн.)
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)
120
372
Нерозподілений прибуток (тис. грн.)
80778
92566
Власний капітал (тис. грн.)
84266
96065
Статутний капітал (тис. грн.)
3043
3043
Довгострокові зобов’язання (тис. грн.)
Поточні зобов’язання (тис. грн.)
39021
24573
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)
27102
11788
Середньорічна кількість акцій (шт.)
12173076
12173076
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду (тис. грн.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
2,22639
0,96837
акцію (грн.)
Чисельність працівників на кінець періоду
318
4
(осіб)
Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме:
http://bilovodkhp.pat.ua .
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 18 квітня 2018 року (станом на 24.00 годину).
Станом на 26 лютого 2018 року (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 12 173 076 шт.; загальна
кількість голосуючих акцій Товариства складає: 11 295 056 шт.
Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера –
також документи, що підтверджують повноваження представника на участь
у Загальних зборах.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 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 передбачено 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 довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах 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 голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з
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№50, 14 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний
акціонер має право вносити 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 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 прове-

дення Загальних зборів.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Біловодська,
буд. 2, кім.2 у робочі дні та у робочий час (з 8:00 до 17:00, обідня перерва з
12:00 до 13:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх
проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів
з документами, є голова правління Товариства – Полтавець Володимир Іванович.
Довідки за телефоном: +380544893808.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

юридичної особи):Bahnhofstrasse 13, CH-6340, Baar, Switzerland;
Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента):CHE-109.378.764 ;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 99,11%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни
розміру пакета акцій (у разі наявності інформації):99,11 %;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру
пакета акцій: 99,11%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 99,11%.
ІIІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління 		
Лотоус В.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
12.03.2018
		
(дата)

Приватне
акціонерне
товариство
«Полтавський
гірничо-збагачувальний комбінат» 2. Код за ЄДРПОУ
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента

00191282 3. Місцезнаходження 39802 м. Горішні Плавні вул. Будівельників, буд.16 4. Міжміський код, телефон та факс (05348)75503 (05348)75885
5. Електронна поштова адреса Vera.Anhimova@mine.ferrexpo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ferrexpo.ua 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій
акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 12.03.2018;
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначається «фізична особа»:
Ferrexpo AG;
Місцезнаходження юридичної особи - власника пакета акцій (тільки для
До відома акціонерів

ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»

Приватне акціонерне товариство " ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»
повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2018 р. о
15-00 за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова ,1, актовий зал ПрАТ «Обухівський молокозавод»
Проект порядку денного:
1.Про обрання лічильної комісії, секретаря зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р., та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.
3.Звіт наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту .
4.Звіт ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2017
році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками
діяльності Товариства в 2017 р. Затвердження розміру річних дивідендів з
урахуванням вимог, передбачених законом.
7.Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
8.Обрання Членів правління та Голови Правління Товариства.
9.Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії.
10.ОбранняЧленів Ревізійної комісії і Голови Ревізійної комісії Товариства.
11.Про внесення змін до статуту Товариства в зв’язку з приведенням
статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій пов’язаних
з державною реєстрацією нової редакції статуту.
12.Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства
шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій
внутрішніх положень Товариства.
Реєстрація акціонерів з 14-00 год. до 14-50 год. за місцем проведення зборів.
Місце проведення зборів-актовий зал ПрАТ «Обухівський молокозавод».
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24:00 13 квітня 2018 р.
Для реєстрації та участі в загальних зборах необхідно мати: паспорт
або документ , що посвідчує особу акціонера або представника; свідоцтво
про народження дитини-батькам малолітньої дитини –акціонера; для представників акціонерів- – довіреність на право участі в зборах завірену в установленому законодавством України порядку. Довіреність на право участі та
голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити
завдання щодо голосування, тобто перелік 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 передбачено завданням щодо голосування.
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій
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розсуд.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.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.
Свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, приймаються
від акціонерів у письмовій формі не пізніш як за 20 днів до їх проведення, а
щодо кандидатів до складу органів товариства –не пізніше ніж за сім днів
до дати проведення загальних зборів.
З документами щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПрАТ «Обухівський молокозавод» Київська обл.,м.Обухів, вул.Каштанова,1, кабінет охорони праці , у робочі дні
(понеділок-п'ятниця) робочий час (з 8 -00 до 17 -00 перерва з 12.00 до 13.00).
Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного
загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде
проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з
дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів
від 19 квітня 2018 р. на власному веб-сайті Товариства obmol.com.ua
Адреса власного веб-сайту Товариства ,на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- obmol.com.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016-2017р. (тис. грн.)
Найменування показника
період
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобовязання
Поточні зобовязання
Чистий прибуток
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
Телефон для довідок : (04572) 6-61-24.
З повагою, Голова правління

2017
64269
26604
260
14805
4033
11642
57372
3203
6897
8478
305017
0
0

2016
55156
25321
260
12253
4961
11763
49839
3203
5317
8600
305017
0
0

259

260

О.П.Зануда
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК»

2. Код за ЄДРПОУ
25385857
3. Місцезнаходження
04073 м. Київ вул. Сирецька, 9
4. Міжміський код, телефон та факс
044-468-8502 044-468-8457
5. Електронна поштова адреса
igor_vorobyov@etk.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
http://bvk-mayak.at.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

Прийняття рішення про виплату дивідендів
II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення
про виплату дивідендів:12.03.2018 ;
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 29.03.2018 ;
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 8724720,9грн;
Строк виплати дивідендів: початок 01.04.2018 - кінець 01.10.2018;
Спосіб виплати дивідендів : безпосередньо акціонерам;
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному
обсязі
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Генеральний директор
Вооробйов І.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
12.03.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Унiверсам № 7». Код за ЄДРПОУ 02904208.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про прийняття
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів).
1. Місцезнаходження
02183, Київ, Кибальчича, 11-а
2. Міжміський код, телефон та факс
044512-98-75
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
http://emitent.tetra-studio.com.ua/
додатково використовується емітентом для un7
розкриття інформації
Текст повідомлення На чергових загальних зборах ПАТ «Унiверсам №7»

вiд 12 березня 2018 року прийнято рiшення (протокол № 24 ) про попереднє
надання згоди про вчинення значного правочину. Сума коштiв, що є предметом правочину, становить 350,0 тис.грн. Вартiсть активiв АТ станом на
31.12.2017 р. становить 1023 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi становить 34,2 %. Предмет правочину – укладання АТ
договору вiдшкодування орендарям витрат на оплату комунальних послуг з
12.03.2018 по 12.03.2019.

Приватне акціонерне товариство
«Науково-виробниче об’єднання «Термоприлад» ім. В.Лаха»
Правління Приватного акціонерного товариства «Наукововиробниче об’єднання «Термоприлад» ім. В.Лаха» повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2018 р. о 10 год. за
адресою: м. Львів, вул. Наукова, 3 в приміщенні актового залу
(4-й поверх)
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт та затвердження звіту правління про результати фінансовогосподарської діяльності за 2017 рік. Визначення та затвердження
основних напрямів діяльності в 2018 році.
4. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії.
5. Звіт наглядової ради.
5. Затвердження фінансового звіту та річного балансу.
6. Затвердження розподілу прибутку та (або) покриття збитків за
результатами роботи у 2017 р. та прогнозованого нормативу розподілу
прибутку у 2018 р.
7. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції.
8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 8.30 год. до 9.55 год.
Реєстрація акціонерів буде проводитись на підставі зведеного
облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку,
передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24.00 год. 16.04.2018 р.
Для реєстрації акціонерів при собі необхідно мати паспорт,
представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно
до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання повідомлення про проведення загальних

зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Інформація
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою: www.termoprylad.bfg.lviv.ua, а також за місцезнаходженням
Товариства в робочі дні з 9-00 до 14-00 (кім. 402). Посадова особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - голова секретаріату Гаєвська Ольга Євстахівна. Телефон для
довідок: (032) 263-11-38.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
30555,0
24320,0
Основні засоби
7270,0
7547,0
Довгострокові фінансові інвестиції
19,0
19,0
Запаси
9936,0
9338,0
Сумарна дебіторська
10687,0
5686,0
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
2618,0
1707,0
Нерозподілений прибуток
21487,0
18024,0
Власний капітал
26586,0
22941,0
Статутний капітал
1154,0
1154,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
3969,0
1370,0
Прибуток
4534,0
295,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
384583
384583
Чисельність працівників на кінець періоду
183
187
(осіб)
Правління ПрАТ «Термоприлад» ім. В.Лаха»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Завод «Кузня на РибальсЬкому»
Шановні акціонери!
Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів
акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на
РибальсЬкому»
(далі – Товариство)
• Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Завод «Кузня на РибальсЬкому»;
04176, м. Київ, вул. Електриків, 26.
• Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 18 квітня
2018 р. о 13.00 годині за адресою м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.
• Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: з 11.30 до 12.50 в день та за місцем проведення загальних зборів.
• Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах:
станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 13 квітня 2018 року.
• Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: https://zkr.com.ua
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціо
нерів.
2. Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів
акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних (чергових) загальних зборів акціонерів та усі
необхідні додатки до нього.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за
2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки
діяльності Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за
2017 рік.
9. Розгляд питання про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів (змін до них), які можуть вчинятися Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
10. Розгляд питання про попереднє надання згоди на внесення змін до
Кредитного договору № 151317К6 від 29.12.2017 року.
11. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії,
необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
12. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях. Визначення осіб,
уповноважених на підписання вказаних положень в новій редакції.
13. Розгляд питання про затвердження аудиторського висновку за
2017 рік. Затвердження аудиторського висновку за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2017 рік.
14. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів
акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління (кімната № 1) щоденно у робочі дні з 10-00 до 13-00, а в день проведення р річних (чергових) загальних зборів за місцем їх проведення за адресою:
м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.
Пропозиції до порядку денного річних (чергових) загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38
Закону України «Про акціонерні товариства».
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головко І. І.
Для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства
при собі необхідно мати:
• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує
особу представника.
За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00
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Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника
Період
Попередній
Звітний
2016 р.
2017 р.
Усього активів
1024518
1799428
Основні засоби
260548
262260
Довгострокові фінансові інвестиції
22192
22192
Запаси
257643
467278
Сумарна дебіторська заборгованість
163074
389078
Грошові кошти та їх еквіваленти
283552
627412
Нерозподілений прибуток
-39441
4429
Власний капітал
162981
290916
Статутний капітал
168087
168087
Довгострокові зобов'язання
109077
103503
Поточні зобов'язання
752460
1405009
Чистий прибуток (збиток)
8498
18621
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3430354
3430354
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
447
535
(осіб)
Права акціонера:
Акціонер має право отримувать письмові відповіді на письмові запитання
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер має право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, у разі якщо порядок денний
загальних зборів передбачає голосування з таких питань:
1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
2-1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
3) зміну розміру статутного капіталу;
4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання
акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
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 загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 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.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
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 пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, при
умові дотримання акціонером строків подання та при умові надання повноти інформації зазначеної вище.
У разі недотримання акціонерами (акціонером), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій вищевказаних вимог, Наглядова
рада товариства повноважна пийняти Рішення про відмову включити такі
пропозиції до порядку денного зборів.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято , при умові недотримання акціонером строків подання та при умові надання повноти інформації зазначеної вище, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із
запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених
статутом товариства та положенням про загальні збори товариства.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загаль-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
них зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення
про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні
якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Акціонер має право приймати участь у зборах акціонерів через свого
представника.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа
юридичної особи.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення акціонером
відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання
свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України 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 має містити завдання щодо голосування, тобто перелік 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 передбачено 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 довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
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.
Наглядова рада
Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на
Рибальському»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі – Загальні Збори) з проектом порядку денного
До уваги акціонерів

Чисельність працівників на кінець періоду
27
24
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «19» квітня 2018 року - за три
робочих дні до дня проведення Загальних Зборів. З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів
в робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за місцезнаходженням Товариства: кабінет № 1, вул.Я.Лизогуба, буд.13, смт.Седнів,
р-н Чернігівський, обл. Чернігівська, Україна, 15522, а також а в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про
акціонерні товариства»: http://www.elitkartofel.com.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного – Директор Товариства Шкурко Ігор
Вікторович. Тел. для довідок: +380462682835.
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. Пропозиції щодо
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів 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.
Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту
порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до
дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та
направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються
на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити
зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх
пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік
питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування
на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах 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 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.
Директор Товариства
І.В.Шкурко

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»

(надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 15522, обл. Чернігівська,
р-н Чернігівський, смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13.
Повідомляємо про скликання «25» квітня 2018 р. об 11 годині 00 хв.
річних Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», Код ЄДРПОУ 00497377, місце проведення: за місцезнаходженням
Товариства: Україна, 15522, обл. Чернігівська, р-н Чернігівський,
смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13, конференційна зала. Реєстрація
акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до Проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.
3. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Директора Товариства за 2017 р.
4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та
висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р.
5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та
висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2017 р.
8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних Зборів.
Основні показники фінансово-господарської Товариства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
2017 р.
2016 р.
Усього активів
28145
24216
Основні засоби
10038
5328
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
9635
10166
Сумарна дебіторська заборгованість
6974
7525
Грошові кошти та їх еквіваленти
197
20
Нерозподілений прибуток
1099
(3553)
Власний капітал
16314
11662
Статутний капітал
115
115
Довгострокові зобов’язання
120
68
Поточні зобов’язання
11711
12486
Чистий прибуток (збиток)
4669
4960
Середньорічна кількість акцій (шт.)
230122
230 122
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій, протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Прилуцький хлібозавод», ідентифікаційний код юридичної особи 00381077,

місцезнаходження: Україна, 17500,Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Пирятинська, 45 (далі за текстом — Товариство), повідомляє Вас про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня
2018 року о 14:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: 17500,
Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Пирятинська 45, (1 й поверх адміністративної будівлі, актова зала).Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних Зборах відбудеться 18 квітня 2018 року з 13:00 до
14:00 години за адресою проведення Загальних Зборів: Україна,
17500,Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Пирятинська, 45, (1-й поверх адміністративної будівлі, актова зала). Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеному станом
на 24:00 годину за 3 (три) робочі дні до дня проведення Загальних Зборів,
тобто на 24:00 годину 12 квітня 2018 року.Відповідно до статті 36 Закону Украї
ни «Про акціонерні товариства», кожен акціонер має право ознайомитися з
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
Загальних Зборів, починаючи з дня надіслання акціонерам цього повідомлення, і закінчуючи датою проведення Загальних Зборів, в робочі дні з 8:00 години
до 17:00 години за адресою: 17500,Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Пирятинська, 45, в приймальні Генерального директора (2-й поверх адміністративної будівлі). Відповідальною особою за порядок ознайомлення з матеріалами Загальних Зборів є Генеральний директор Товариства Супруненко
Людмила Миколаївна. В день проведення Загальних Зборів ознайомлення
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Загальних
Зборах та у місці проведення Загальних Зборів.Відповідно до статті 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного Загальних Зборів, а також пропозиції щодо нових
кандидатів для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться в
письмовій формі не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів.Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідних положень пункту 11.13.статуту Товариства, акціонер має
право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних
Зборах, який здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана акціонером-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 акціонера- юридичної особи видається
її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може

містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного
Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати (розподілити голоси під час кумулятивного голосування). Під
час голосування на Загальних Зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність
не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо
голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.Станом на 19 лютого 2018
року (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення Загальних Зборів) загальна кількість акцій Товариства складає
1 185 288 (один мільйон сто вісімдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят вісім ) штук
простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій — 942 219 (дев'ятсот сорок
дві тисячі двісті дев'ятнадцять) штук простих іменних акцій. Товариство не
здійснювало випуск привілейованих акцій. Для участі у Загальних Зборах акціонер або його уповноважений представник зобов'язані мати з собою такі
документи: документи, що ідентифікують особу (наприклад, паспорт, водійські
права) та довіреність, що містить повноваження представника акціонера
представляти акціонера на Загальних Зборах, належним чином оформлена
відповідно до вимог чинного законодавства України (для представників акціонерів).
Перелік питань, що виноситься на голосування на Загальних Зборах
(проект порядку денного Загальних Зборів):
1. Обрання складу Лічильної комісії Загальних Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних Зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську
діяльність Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства про перевірку
фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
6.Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік, звіту
про прибутки та витрати Товариства за 2017 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства.
7. Затвердження значних правочинів за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
9. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://xbzpriluky.pat.ua
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор
Супруненко Л. М.

Приватне акцiонерне товариство «Тернопiльський молокозавод»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: Приватне
акцiонерне товариство «Тернопiльський молокозавод». 2. Код за ЄДРПОУ
30356917. 3. Місцезнаходження: 46010, м. Тернопiль, вул. Лозовецька, 28.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 56-12-01 (0352) 56-12-01.
5. Електронна поштова адреса: ter_moloko@reyestr.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: molokija.com. 7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення:

Засiданням Наглядової ради 12.03.2018 (протокол №1) прийнято
рiшення обрати на посаду голови наглядової ради, акцiонера Глащенкова
Володимира Олександровича. Володiє часткою в статутному капiталi
0.0803 вiдсоткiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади:керуючий партнер
Тов «Ейч.Дi.Партнерз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Обрано термiном на 3 роки.
III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правлiння
Солтис В.П.
12.03.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

Голови наглядової ради Шеремет Валерiя Дмитровича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Підстава
для припинення повноважень: заява Шеремет В.Д. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства.
Особа перебувала на посаді з 30.06.2017 року по 07.03.2018 року. Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» від
07.03.2018 року, Протокол засідання Наглядової ради № 1, обрано Головою наглядової ради Ляшевського Iвана Васильовича (член Наглядової
ради з 30.06.2017 року), згоди посадової особи на розкриття інформації,
щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 64,271664 %.
Особа обрана на посаду на строк три роки. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: приватний пiдприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посада члена Наглядової ради залишається вакантною.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор Романенко Сергiй Валерiйович 12.03.2018

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО 17154»

2. Код за ЄДРПОУ: 03119475
3. Місцезнаходження: 18036 мiсто Черкаси, проспект Хiмiкiв, будинок 47
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-10-55, 64-11-33
5. Електронна поштова адреса: 03119475@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://atp17154.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» від 07.03.2018
року, Протокол засідання Наглядової ради № 1, припинено повноваження
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОСІВКАСЕРВІС»

код за ЄДРПОУ 03058514, місцезнаходження: вул. Центральна, буд. 27,
м. Носівка, Чернігівської обл., 17100, Україна (далі - Товариство) повідомляє
про проведення річних загальних зборів акціонерів 20 квітня 2018 року
об 11:00 годині за адресою: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде
проводитись 20 квітня 2018 року з 10:00 до 10:50 за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на
участь у загальних зборах – станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів Товариства:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів
Товариства.
4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства
за 2017 рік.
8. Порядок покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.
9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у
новій редакції, надання повноважень голові зборів на підписання нової редакції статуту.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів
Товариства.
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: http://
nosivkaservice.prat.ua/
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери та їх представники можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому
статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», за адресою: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет
директора Товариства) у період з 20 березня 2018 року по 19 квітня 2018 року
у робочі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 11:00 год. В день проведення зборів, акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем проведення загальних зборів. Відповідальна посадова особа Товариства з питань
ознайомлення акціонерів з документами є директор Товариства - Баришовець
Таїсія Юріївна. Телефон для довідок і пропозицій (04642) 2-74-54.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «IНКОТРАНС»

2. Код за ЄДРПОУ: 00450944
3. Місцезнаходження: 18036 Черкаська область Соснiвський район
мiсто Черкаси, вулиця Академика Корольова будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 66-07-75, 66-07-75
5. Електронна поштова адреса: 00450944@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://inkotrans.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про набуття прямо
або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного
пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
ІІ. Текст Повідомлення
12.03.2018 року ПрАТ «ІНКОТРАНС» отримано повідомлення від акціо-

пізніше ніж за 20 днів до дати проведення заг. зборів Товариства, Пропозиції
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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 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 Товариства, повідомляє акціонерів про
такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.
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 Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Заг.
зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Заг. зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування
на Заг. зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час
відкликати 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 представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
Загальна кількість акцій Товариства складає 247 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 228 704 шт.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис.грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
374,1
384,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)
374,1
384,3
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
1,1
6,2
Гроші та їх еквівалент
11,9
13,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
88,8
156,0
Власний капітал
335,8
403,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
247,0
247,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
51,3
0,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-67,2
17,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
247000
247000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,27
0,07
(грн)
Наглядова рада ПрАТ «НОСІВКАСЕРВІС»
нера «фізичної особи» Назаркевич Марії Романівни (Вх. № 2 від 12.03.2018
року) про набуття права власності на контрольний пакет акцій у розмірі
50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, за наслідками
виконання Договору купівлі – продажу цінних паперів №БВ/18/14 від
16.02.2018 року. Дата набуття контрольного пакета акцій: 19.02.2018 р.
Найвища ціна, за якою придбавались акції цього Товариства протягом
12 місяців, що передують дню набуття такого пакету акцій включно з днем
набуття становить 0,05 грн. (Нуль гривень, 5 копійок). Розмiр частки власника акцій до набуття права власності на пакет складав: в загальній кількісті акцій 0 шт., 0,00 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного
капiталу. Розмiр частки власника пiсля набуття права власності на пакет
склав: в загальнiй кiлькостi акцiй 919 271 шт., 93,1302 % в загальній кількості акцій у вiдсотках до статутного капiталу. Афілійовані з Назаркевич М.Р.
особи, які володіють простими іменними акціями ПрАТ «ІНКОТРАНС», відсутні. Iнформацiя щодо частки власника у загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй вiдсутня.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Крижнiй Вiталiй Олексiйович
12.03.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№50, 14 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»
До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»
(далі – Товариство)
(код ЄДРПОУ 22800735),
місцезнаходження товариства: Україна, 18136, м.Черкаси,
Придніпровський р-н, вул.Гоголя, 285.
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів
ПАТ «Черкасиобленерго» !
Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 18030, м.Черкаси, вул.Татинецька (Чкалова), 1, актова зала
ВП «Черкасиенергоремонт».
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 29.03.2018, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів:
29.03.2018 об 11 годині 30 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, встановлена 23.03.2018 (станом на 24 годину).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань)
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про виділ з ПАТ «Черкасиобленерго» нового
акціонерного товариства.
4. Про порядок і умови виділу.
5. Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенерго
збут».
Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства акціонери Товариства
не мають право вносити пропозиції по порядку денного цих позачергових
загальних зборів Товариства!
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування
на позачергових загальних зборах Товариства у наступному складі:
1) Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;
2) Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
3) Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових
загальних зборів Товариства (далі – збори):
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з
зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного
буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний
проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер
відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених
на голосування на зборах.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати
голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час
підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його
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представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.
3. Прийняття рішення про виділ з ПАТ «Черкасиобленерго» нового акціонерного товариства.
1. На виконання пункту 13 Розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання (ПАТ «Черкасиобленерго»)
вжити заходи для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних
суб’єктів господарювання, прийняти рішення про виділ з ПАТ «Черкасиобл
енерго» нового акціонерного товариства – електропостачальника, а саме:
1.1. Повне найменування:
Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут»;
Англійською мовою – Private joint stock company «Cherkasyenergozbut».
1.2. Скорочене найменування:
Українською мовою – ПрАТ «Черкасиенергозбут»;
Англійською мовою – PJSC «Cherkasyenergozbut».
1.3. Місцезнаходження: 18136, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.
2. Виділити з Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»
приватному акціонерному товариству «Черкасиенергозбут» частину майна,
прав та обов’язків, згідно з розподільним балансом, який підлягає схваленню Наглядовою радою ПАТ «Черкасиобленерго» та затвердженню Загальними зборами ПАТ «Черкасиобленерго».
3. Встановити, що виділ буде здійснюватися з розміщенням акцій приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» виключно серед акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», та зі збереженням співвідношення між
акціонерами у статутному капіталі ПАТ «Черкасиобленерго», а тому відповідно до пункту 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про акціонерні товариства» положення статей 68, 69, 82 та пунктів
2 і З частини шостої статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства»
не застосовуються.
4. Про порядок і умови виділу.
1. Виділ із публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»
приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» провести відповідно до законодавства України, зокрема вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Доручити Виконавчому органу ПАТ «Черкасиобленерго»:
- розробити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та розподільний баланс;
- подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
заяву та всі необхідні документи на зупинення обігу акцій ПАТ «Черкасиобленерго», з якого здійснюється виділ;
- опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення про виділ, протягом 30 днів з дати прийняття рішення про виділ.
3. Доручити Наглядовій раді ПАТ «Черкасиобленерго»:
- схвалити проект плану виділу та пояснення до умов плану виділу;
- схвалити розподільний баланс;
- винести проект плану виділу та розподільний баланс на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».
5. Про створення приватного акціонерного товариства «Черкаси
енергозбут».
1. Створити приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», статутний капітал якого становитиме 7419666,6 грн. (сім мільйонів чотириста
дев’ятнадцять тисяч шістсот шістдесят шість гривень 60 копійок). Статутний капітал буде поділено на 148393332 (сто сорок вісім мільонів триста дев’яносто три
тисячі триста тридцять дві) простих іменних акцій, номінальною вартістю
0,05 грн. (п’ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
2. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» буде визначений після затвердження
загальними зборами публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».
3. Встановити, що назва та місцезнаходження приватного акціонерного
товариства, що створюється в результаті виділу, а саме: приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», місцезнаходження 18136, м. Черкаси,
Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285, є попередніми, а остаточні назва та
місцезнаходження буде визначено загальними зборами акціонерів вказаного акціонерного товариства.
4. Уповноважити наглядову раду публічного акціонерного товариства
вчинити всі необхідні дії щодо скликання та проведення загальних зборів
приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою
www.cherkasyoblenergo.com.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть
ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до
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13 години 00 хвилин), за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин), а в день проведення позачергових загальних зборів – також у
місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є начальник
відділу корпоративних відносин Горстка Василь Михайлович.
Телефон для довідок: (0472) 395-331.
Товариство до початку позачергових загальних зборів у встановленому
ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання
акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Товариство
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність
або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або упов
новажена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за

допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про
електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
позачергових 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 позачергових загальних
зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на позачергових зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Голова правління
ПАТ «Черкасиобленерго»
О.Г.Самчук

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»
Код за ЄДРПОУ: 25412361
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.mhp.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
08березня 2018 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерівПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ
ХЛІБОПРОДУКТ» (Протокол №1 від 08.03.2018р.) (надалі – ПАТ «МХП»),
було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач
них правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
Надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання фінансових зобов’язань та вчинення інших правочинів, пов’язаних із наданням поруки.
Гранична сукупність вартості правочинів: 750 000 000 (сімсот
п’ятдесят мільйонів) доларів США(по курсу НБУ на 08.03.2018
(26,3490) – 19 761 750 000,00 грн.)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 40 368 039тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках):48,95%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 3 147219 928, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:3 144 794
447, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»:3 144 794 447та
«проти»: 0 прийняття рішення.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління
Косюк Юрій Анатолійович 12.03.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОФОРТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФОРТ»
Код за ЄДРПОУ: 34378735
Місцезнаходження: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Першого Травня, буд. 6П
Міжміський код, телефон та факс: 0457352536, 0457352057
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://34378735.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
08березня 2018 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерівПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФОРТ»(Протокол
№2 від 08.03.2018р.) (надалі – ПрАТ «АГРОФОРТ»), було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
Надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання фінансових зобов’язань та вчинення інших правочинів, пов’язаних із наданням поруки.
Гранична сукупність вартості правочинів: 750 000 000 (сімсот
п’ятдесят мільйонів) доларів США(по курсу НБУ на 08.03.2018
(26,3490) – 19 761 750 000,00 грн.)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності:662622тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках):2982%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 76 691697, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:76 691697,
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»:76 691697 та «проти»: 0прийняття рішення.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Директор
Онука Людмила Валентинівна
12.03.2018р.

25

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№50, 14 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191916
3. Місцезнаходження: 20254 Черкаська область, місто Ватутiне , вулиця Iндустрiальна, будинок 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (04740) 6-24-34, 2-79-92
5. Електронна поштова адреса: office@vkv.com.ua, 00191916@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://vkv.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
ІІ. Текст Повідомлення
07 березня 2018 року ПАТ «ВКВ» отримано від ПАТ «НДУ» (код за
ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідом
лення про проведення загальних зборів акціонерного товариства вих.
№ 150913 зв від 07.03.2018 року. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 06.03.2018 року. Розмір пакету акцій «юридичної особи» ІМЕРИС РІФРАКТОРІ МІНЕРАЛЗ КЛЕРАК / IMERYS REFRACTORY MINERALS
CLERAC (код 320091119, місцезнаходження: Франція м.Клєрак ) збільшився з
21 124 618 штук акцій до 21 131 318 штук акцій. Розмiр частки акцiонера до
змiни розмiру пакета акцiй складав: в загальній кількісті акцій 21 124 618 шт.,
89,35153636 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу
та 99,80537953 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки
акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцій
21 131 318 шт., 89,37987559 % в загальній кількості акцій у відсотках до статутного капiталу та 99,927133 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління Літвін Денис Васильович 12.03.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка
додатково використовується
емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
відповідно до вимог глави 1
розділу IІI.

ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ХОЛОДМАШ»
00217863
65005, м.Одеса, вул. Головкiвська,
57/1
048 730-41-02
office@holodmash.od.ua
http://holodmash.od.ua/
Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 5 і більше відсотків
простих акцій

II. Текст повідомлення
Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого
ПАТ «ОВО «ХОЛОДМАШ» 12.03.2018 р., стало відомо про зміну пакету
акцій акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР», код ЄДРПОУ 13892951, місцезнаходження:
65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 В:
- розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни пакета
акцій - 4.96 % акцій та в загальній кількості голосуючих акцій 6.07 %. - розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни пакета акцій 5.1125 %. та в загальній кількості голосуючих акцій 6.2404 %
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством
Генеральний директор _______________________ Свешнікова Т.І.
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 13.03.2018 р.

Шановні акціонери

ПрАТ «Торгово-виробнича фірма «Меблі»
Правління Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів
Товариства відбудуться 25 квітня 2018 року.
за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, м. Львів,
вул. Любінська,92 (Будинок Меблів, офіс №2)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у
зборах акціонерів станом на 24 годину 19 квітня 2018 року.
Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу (Голови правління) Товариства про
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату дивідендів.
Початок реєстрації учасників зборів об 09 год.30 хв, закінчення
реєстрації об 10 год.45 хв. Початок зборів об 11 год. 00 хв.
Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а
представникам акціонерів-паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з
чинним законодавством. Порядок участі та голосування на загальних
зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей
36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання
повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку,
визначеного цим Законом. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством розміщена на власному
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веб-сайті товариства за адресою: http://mebli.bfg.lviv.ua/, а також за
адресою проведення зборів адресою проведення зборів з понеділка
по п'ятницю, за місцезнаходження Товариства, з 10.00 до 15.00 у офісі
№2. Контактна особа -головний бухгалтер Бенько Таїса Гаврилівна.
Довідки за телефоном ( 032) 2927525.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
(тис. Грн.)
Найменування показника
Звітний 2017 Попередній
р.
2016 р.
Усього активів
2693,8
2492,0
Основні засоби
2550,2
2333,1
Довгострокові фінансові інвестиції
0,1
0,1
Запаси
2,2
1,2
Сумарна дебіторська
86,0
39,4
заборгованість
Грошові кошти та їх
19,1
78,2
еквівалентність
Нерозподілений прибуток
535,8
455,9
Власний капітал
2027,5
2027,,5
Статутний капітал
410,7
410,7
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
130,5
8,6
Чистий прибуток
79,9
276,0
Середньорічна кількість акцій ( шт.)
1642965
1642965
Кількість власних акцій, викуплених
протягом року (шт.)
Загальна сума коштів,
0
0
витрачених на викуп власних акцій
протягом року
Чисельність працівників на кінець
11
12
року
Голова правління ПрАТ ТВФ « Меблі»

Дорош Я.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКІФ»
(код ЄДРПОУ – 02972339)

Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження Товариства: вулиця Тартацька, будинок 4,
місто Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, 19400.
Дата, час та місце проведення Загальних зборів: « 16» квітня
2018 року о 14:00 годині за адресою: вулиця Тартацька, будинок 4, в
кабінеті Голови Правління, кімната № 4, м. Корсунь-Шевченківський,
Черкаської області, 19400.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься « 16 » квітня 2018 року з 13:00 до 13:50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у Загальних зборах: на 24:00 годину « 10» квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її
повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових
Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СКІФ», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за
2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
При реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерам при собі
мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у Загальних

зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на
право участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;
для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства »
до дня скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 19400, Черкаська
область, м. Корсунь - Шевченківський, вул. Тартацька, буд. 4 в кабінеті
головного бухгалтера, кімнаті № 7 у робочі дні з 09:00 год. до 16:00 год.,
а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 13:00 год.
до 13:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціо
нерів з документами є член Правління Уточкіна Марія Андріївна, тел.
(04735) 2-40-82.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
Згальних зборів акціонерного Товариства.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - - http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/
Телефон для довідок: (04735) 2-40-82.

Приватне акціонерне товариство «Волтекс-Меланж»
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
20 квітня 2018 року за місцезнаходженням Приватного акціонерного
товариства «Волтекс-Меланж», в приміщенні адміністративно-виробничої
будівлі, що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, в кабінеті голови правління о 12-00 годині будуть проводитись чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Волтекс-Меланж».
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9-00 год. до 11-00 год. 20 квітня 2018 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Перелік
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складений
станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків). Виплата дивідендів та визначення їх розміру.
5. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
6. Затвердження звіту та висновків ревізора та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту ревізора.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Затвердження ринкової вартості акцій.
10. Збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Про приватне розміщення акцій. Визначення учасників розміщення.
12. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються
повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під
час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
13. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства
14. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого
переважного права на придбання акцій; проводити дії щодо забезпечення
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у
акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним
товариством належних їм акцій.
15. Про надання повноважень на реєстрацію випуску акцій та проспекту їх емісії до НКЦП.
16. Про визначення строку для укладання договору купівлі-продажу акцій з акціонером.
17. Обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення
розміру оплати його (її) послуг
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та
інша обов’язкова інформація: voltex-melange.com.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного матеріалами, з
формою та текстом бюлетенів у приміщенні товариства за місцезнаходженням товариства у робочі дні, у робочий час у кабінеті голови правління. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами – юрисконсульт
Парфелюк І.П..
Після отримання даного повідомлення акціонери мають право, в порядку, визначеному ст.. 36,38 ЗУ «Про акціонерні товариства»: до дати проведення загальних зборів акціонерів письмово ставити запитання правлінню
товариства, що стосуються проекту порядку денного, порядку денного та
отримувати від нього письмові відповіді; не пізніше, ніж за 20 днів до дати
проведення зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту
порядку денного; не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління в межах
встановленої їх кількості; оскаржувати рішення товариства до суду про відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, що не
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зупиняє проведення загальних зборів; у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів бути повідомленим про такі зміни та отримати новий
порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для участі у загальних зборах акціонерів та голосуванні акціонери можуть призначити представника в порядку представництва, визначеного ст..
39 ЗУ «Про акціонерні товариства». Довіреність підлягає посвідченню нотаріусом чи депозитарною установою. Голосування проводиться в межах завдань, зазначених в довіреності, для участі в голосуванні представнику
обов’язково для реєстрації пред’явити документ, що посвідчує особу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2017 рік(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
17760
17109
Основні засоби
11728
12033
Довгострокові фінансові інвестиції
3
3

ПРИВАТНЕ акціонернЕ товариствО «БОНДАРІВСЬКЕ» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ: 00847417, місцезнахо-

дження: Україна, 92443, Луганська обл., Марківський р-н, с. Бондарівка,
вул. Дружби, 111, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів (далі –
ЗЗА) відбудуться 26 квітня2018р. о 9:00 год. за адресою: Україна, 92443,
Луганська обл., Марківський р-н, с. Бондарівка, вул. Дружби, 111 у
приміщенні актового залу Товариства.
Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства та уповноваження їх на підписання протоколу Загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління
про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік
та його затвердження.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
про результати работи за 2017 рік та його затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про
результати работи за 2017 рік та його затвердження.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання РевізораТовариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Правління Товариства.
12. Обрання директора Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Наглядової ради.
14. Росподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбаченних законом.
15. Затвердження річного балансу та звіту за 2017 рік.
16. Про збільшення розміру статутного капіталуТовариства шляхом
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за
рахунок додаткових внесків.
17. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції.
18. Про списання основних засобів.
Реєстрація учасників зборів проводитиметься з 8.00 до 9.00 год.
26 квітня 2018 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі
у Загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену
відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на 24 годину

Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

829
4683
45
3719
3956
237
9411
4394
283
10000

784
3665
24
3546
3784
237
9283
4042
26
10000

11

18

Загальна кількість акцій, в тому числі голосуючих, станом на 12 березня
2018 року становить 10000 простих іменних акцій.
Для участі у зборах акціонер повинен пред’явити документ, що посвідчує
особу (паспорт, посвідчення водія), а представник - додатково довіреність.
26 квітня2018 р.. З документами, що стосуються питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись до дати проведення зборів за
адресою: Україна, 92443, Луганська обл., Марківський р-н,с. Бондарівка, вул. Дружби, 111, кабінет голови правління, з 9-00 до 16-00 в робочі
дні, в день проведення загальних зборів за тією ж адресою. Посадова
особа, відповідальна за ознайомлення з документами - Нескоромна
Лілія Іванівна., тел. (06464 9)-43-39. Адреса власного веб-сайту, на
якому розміщена інформація згідно з вимогами статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://bondarivske.pat.ua. Порядок
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище
відповідною адресою та у відповідний час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі.
Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів із зазначенням часу
отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера
(представника).Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю:
після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник
голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно
у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі в ЗЗА, оформленій відповідно до
вимог чинного законодавства України. Представник за довіреністю має
права та обов’язки щодо участі в ЗЗА відповідно до Закону України
«Про акціонерні товариства» та затвердженого регламенту Загальних
зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016-2017 рр.
(тис.грн.)
Найменування показника
Періоди
попередній
звітний
Усього активів
3807
3041
Основні засоби
1536
2080
Запаси
731
445
Сумарна дебіторська заборгованість
528
10
Грошові кошти та їх еквіваленти
862
452
Нерозподілений прибуток (непокритий
304
105
збиток)
Власний капітал
3361
3361
Статутний капітал
1340
1340
Поточні зобов’язання
446
326
Чистий прибуток (збиток)
606
240
Середньорічна кількість акцій (шт..)
5361640
5361640
Чисельність працівників на кінець періоду
10
8
(осіб)

Приватне акціонерне товариство «Київський мотоциклетний завод»
Приватне акціонерне товариство «Київський мотоциклетний завод» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ - 00231314, місцезнаходження 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8 повідомляє, що річні загальні збори
акціонерів відбудуться 16 квітня 2018 року об 10:30 год. за адресою:
м. Київ, вул.Сім'ї Хохлових, 8, приміщення «Зал засідань №1».
Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для голосування.
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3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів
за результатами його розгляду.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, зві-

№50, 14 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної
сукупної вартості.
11. Затвердження правочинів, які були вчинені Товариством у 2017 році поточному періоді 2018 року.
12. Внесення змін у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань щодо даних про перелік засновників (учасників) Товариства.
Реєстрація учасників для участі у річних загальних зборах починається з
10:05 год. і закінчується об 10:25 год. 16 квітня 2018 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати:
акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10 квітня 2018 року.
Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 15 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї
Хохлових, 8, кабінет генерального директора з 09-00 год. до 12-00 год. та з
14-00 год. до 17-00 год. в робочі дні, а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення.
Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку
денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Генеральний директор Нестеришин Ярослав Степанович
(надалі - відповідальна особа), тел. (044) 489-35-38.
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 в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж

за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали;
після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів
фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 16.04.2018 року» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).
Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та
отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих
йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у
ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша
інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 00231314.infosite.com.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
75899
49895
Основні засоби (за залишковою вартістю)
29723
23725
Запаси
1707
1805
Сумарна дебіторська заборгованість
24639
19429
Гроші та їх еквіваленти
4435
2913
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(2060)
3942
Власний капітал
1099
1099
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
35760
35760
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
11725
Поточні зобов'язання і забезпечення
41100
5253
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
1984
2130
Середньорічна кількість акцій (шт.)
29 799 920 29 799 920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0,067
0,071
Наглядова Рада

ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061»
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ !
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061 » (надалі – АТ КАТП 13061 )
Код ЄДРПОУ 05440979, місцезнаходження: Україна, 03022, м. Київ,
вул. Васильківська, 24.
Запрошуємо акціонерів прийняти участь в чергових (річних) загальних
зборах Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 18 квітня 2018
року о 16-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 24 (актовий
зал).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах
проводиться в день та за місцем проведення зборів з 15-00 до 15-50 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
складеному станом на 24 годину 12 квітня 2018 року.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати:
акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) - документ, який ідентифікує особу представника та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або
інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у
Загальних зборах.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 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 передбачено завданням щодо
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на
свій розсуд.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства, прийняття
рішення з питань порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів
Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи за 2017 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
10. Про схвалення вчинених Товариством правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
Загальних зборів – http://katp.avtologistika.com. Станом на 02 березня 2018
року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 133 810 штук, голосуючих акцій –132289 штук .
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, іншими документами до
18 квітня 2018р. включно у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою:
м. Київ вул. Васильківська 24, офіс 4, а в день проведення зборів – в місці їх
проведення. Посадова особа відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів Голова Правління Сема Дмитро Вікторович. Телефон для довідок: (044) 377-73-33.
Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та
порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов’язане, у встановленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати
проведення Загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів, 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 зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначен-
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ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату,
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків
голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку
денного Загальних зборів.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонера-

ми питань або проектів рішень.
Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування
рахунку в цінних паперах та за консультаціями по всім питанням участі у
Загальних зборах звертатись необхідно до Депозитарної установи Тов «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: 01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця
(Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 220-00-27,
220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).
НАГЛЯДОВА РАДА АТ КАТП 13061

До уваги акціонерів

паспорт, акціонерам-юридичним особам - витяг із протоколу уповноваженого органу Товариства про призначення на посаду відповідальної особи.
Крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі довіреність на
право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та
голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах.
Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого
представника. У разі, якщо для участі у Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох
осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою
одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреність на
право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних
зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів
Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому
Статутом Товариства. Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні
товариства», пропозиції з питань Порядку денного Зборів можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за
7 днів до дати проведення Зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство
не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або
проектів рішень. Пропозиції до порядку денного Зборів подаються 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 пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів: verk.ck.ua.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства
(тис. грн. 2017)
Найменування показника
Звітний період Попередній період 2017 2016
1218
1277
Усього активів
Основні засоби
788,0
823,0
Довгострокові фінансові інвестиції
64,3
64,3
Запаси
290,0
290,0
Сумарна дебіторська заборгованість
57,0
68,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
13
Власний капітал
Статутний капітал
1715,0
1715,0
Довгострокові зобов’язання
76,0
76,0
Поточні зобов’язання
32,0
29,0
Чистий прибуток (збиток)
-2395
-2333
Середньорічна кількість акцій (шт..)
6860000
6860000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
3
4
(осіб)

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРК»

код ЄДРПОУ 30146198 , (надалі Товариство)
повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться
14 квітня 2018 року о 10-00 за адресою: 19400, Черкаська область,
м. Корсунь- Шевченківський, вул. Леніна,144 ,зал засідань 3-поверх.
Проект порядку денного
Загальних зборів акціонерів
1. Обрання лічильної комісії,голови та секретаря зборів,затвердження
регламенту проведення Загальних зборів.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за
2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік та затвердження звіту
Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2017 рік та затвердження звіту
Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків)за підсумками роботи у 2017
році.
8 . Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися протягом одного року, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за
2017 рік. Про надання повноважень, щодо затвердження істотних умов
правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних
правочинів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу
Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання голови Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної
комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства
та, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства.
16. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних загальних зборах- на 24.00 годину 10 квітня 2018 року.Реєстрація акціонерів для участі у чергових зборах буде здійснюватись в
день проведення зборів за адресою їх проведення.
Початок реєстрації о 08 -30. Закінчення реєстрації о 09-30. Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надіслання повідомлення до дня проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцем знаходження Товариства: у робочі дні, з 10.00 год. до
11.00 год за адресою: Черкаська область, м.Корсунь-Шевченківський,
вул.Леніна,144, бухгалтерія, тел. (04735 2 56 93) Відповідальна особа –
Генеральний директор Бондар Оксана Іванівна, а в день проведення
Зборів – також за місцем їх проведення.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій Товариства становить
6 860 000 шт.; загальна кількість голосуючих акцій становить 5 559 767 шт.
Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
30

Наглядова рада.

№50, 14 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ
ХОЛОДИЛЬНИК» (ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»);
код за ЄДРПОУ: 05529900; місцезнаходження: 65026, Україна, Одеська
область, м. Одеса, Митна площа, 1-Б (далі – Товариство) повідомляє,
що 20 квітня 2018 року, початок - о 13 год. 00 хв. відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» за наступною адресою:
Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок 38, ДК ім. Лесі Українки, 2 поверх, приміщення великого актового залу.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах проводиться у день проведення загальних зборів, за місцем їх проведення: початок о 12 год. 00 хв. і закінчення о 12 год. 45 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 16 квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.
Проект рішення: Обрати Голову лічильної комісії – Лавреку Наталію
Павлівну, членів лічильної комісії – Кравченко Ірину Миколаївну, Мартинову Наталію Олександрівну, з терміном повноважень – на період проведення загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження
регламенту роботи загальних зборів акціонерів, затвердження порядку
голосування на загальних зборах.
Проект рішення: Обрати Голову загальних зборів – Тарновського
Павла Северіановича, секретаря загальних зборів – Довгаль Наталію
Миколаївну. Затвердити регламент та порядок денний річних загальних
зборів та встановити наступний регламент роботи зборів: доповідь – до
10 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; виступ по процедурі – до
1 хвилини. Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів
Товариства для голосування.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, основні напрямки діяльності на 2018 рік
та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, основні напрямки діяльності на 2018 рік та затвердження заходів за результатами
його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за
2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд висновку зовнішнього аудиту та заходи за результатами
його розгляду.
Проект рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудиту та заходи
за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: У зв’язку із збитками у розмірі 11242 тис.грн. та відсутністю в звітному періоду прибутку, дивіденди не нараховувати та не
виплачувати за підсумками 2017 року. Рішення про виплату дивідендів
та їх розмір не приймати. Збиток у розмірі 11242 тис.грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків Товариства. Резервний фонд Товариства не
поповнювати у зв’язку із збитками Товариства.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання Статуту у нової редакції та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
Надати повноваження Голові та секретарю зборів підписати Статут у
нової редакції. Доручити Голові правління Товариства подати документи

для державної реєстрації статуту у нової редакції та надати доручення
відповідним особам.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства у нової редакції.
Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства у нових редакціях. Надати повноваження щодо підписання внутрішніх положень Голові та секретарю зборів.
11. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.
Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії зборів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Одеса, Митна площа, будинок 1-Б, (2 поверх адміністративного будинку), у робочі дні з 10:00 до 13:00, за попереднім записом за телефоном (048) 7223059, а в день проведення
загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Романенко А.М. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для
ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів для ознайомлення
надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних
зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.
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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного
загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами з
питань порядку денного надсилати за адресою 65026, м. Одеса, Митна
площа, будинок 1-Б. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із
запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення
змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше
ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти
рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу
і довіреність на право участі та голосування. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють
нотаріальні дії, депозитарною установою. Довіреність на право участі та
голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання
щодо голосування і представник повинен голосувати згідно наданого завданням. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах
на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та
голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціо
нер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. 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.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35
ЗУ «Про акціонерні товариства»: odportcold.pat.ua
Станом на 21.02.2018р. на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна
кількість акцій ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» 60000000 штук, кількість голосуючих акцій – 57976146 штук.
Голова Правління
ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
Тітова Т.Я.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№50, 14 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі – Загальні Збори)
з проектом порядку денного
До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»

(надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: вул. Ванди Василевської, б. 11, м. Чернігів, Україна, 14007.
Повідомляємо про скликання «26» квітня 2018 р. о 10 годині 00 хв.
Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРНІГІВТОРГБУДМАТЕРІАЛИ», Код ЄДРПОУ 05468892, місце проведення за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Святомиколаївська, буд. 34,
адміністративна будівля, що належить ПрАТ «ЧКПФ», поверх – 1 (перший), кабінет № 7 (сім). Реєстрація акціонерів та їх представників в день
за місцем проведення Загальних Зборів з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до Проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.
3. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 р.
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та виснов
ків Наглядової ради Товариства за 2017 р.
5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та виснов
ків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
7. Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2017 р.
8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних Зборів.
Основні показники
фінансово-господарської Товариства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
2017 р.
2016 р.
Усього активів
26
90
Основні засоби
0
56
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
32
Сумарна дебіторська заборгованість
25
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
2
Нерозподілений прибуток
10
2
Власний капітал
64
108
Статутний капітал
331
331
Довгострокові зобов’язання
150
Поточні зобов’язання
102
78
Чистий прибуток (збиток)
10
2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1323240
1323240
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій, протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
6
7
періоду
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «20» квітня 2018 року - за три
робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом
лення про проведення Загальних зборів, а саме 15.03.2018 року, загальна
кількість акцій складає 1 323 240 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 1 037 979 штук.
Учасникам Загальних Зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу їм
прав на участь у Загальних Зборах, оформлену згідно з законодавством
України та документ, що посвідчує особу.
З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів, звернувшись за адресою: 14000, м. Чернігів,
вул. Святомиколаївська, 34, каб. № 4, у робочі дні з понеділка по п’ятницю
з 14.00 год. до 17.00 год., а в день проведення Загальних зборів – за місцем
їх проведення. Довідки за телефонами: (0462) 65-20-21, (068) 386-66-35.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: www.torgbudm.com. Посадова особа відповідальна за
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства – Директор Жабицький Леонід
Анатолійович.
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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту
порядку денного Загальних Зборів 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. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають
обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів.
У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих
акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту
порядку денного Загальних Зборів.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах,
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, упов
новаженою на це її установчими документами. Довіреність на право
участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання
щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних
Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах
на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі
та голосування на Загальних Зборах 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 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.
Директор

Л.А.Жабицький

Приватне акціонерне товариство «Санта Україна»
Приватне акціонерне товариство «Санта Україна» (далі Товариство),
код за ЄДРПОУ 00309571, місцезнаходження: 55211 Миколаївська обл,
м. Первомайськ, вул. Андрія Чернецького, 108, повідомляє про проведення
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2018 року
о 14.00 год. за адресою: 55211, Миколаївська обл, м. Первомайськ,
вул. Андрія Чернецького, 108, актова зала. Реєстрація акціонерів для
участі у загальних зборах буде проводитись 18 квітня 2018 р за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів – 12.30 год, закінчення реєстрації – 13.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах акціонерів: 12 квітня 2018 року.
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Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Сичова Ірина Євгенівна, Члени комісії – Царалунга Віктор Андрійович, Боровський Микола Васильович.
2. Звіт Правління ПрАТ «Санта Україна» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.
Проект рішення : Звіт Правління про роботу та результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.
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3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Санта Україна» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення : Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік взяти до
відома.
4. Звіт та висновки Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
Проект рішення : Звіт Ревізора про роботу взяти до відома. Затвердити
висновки Ревізора про достовiрнiсть рiчного звiту за 2017 рік
5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення : Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2017р. з урахуванням вимог законодавства. Затвердження розміру річних дивідендів та
визначення способу їх виплати.
Проект рішення :
1. Розподілити чистий прибуток, у розмірі 136 тис. грн, отриманий за результатами діяльності у 2017 році наступним чином: 5% - до резервного
капіталу; 95% - на виплату дивідендів акціонерам.
2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи
за 2017 рік у розмірі 129,2 тис. грн..
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється акціонерам безпосередньо у порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
Проект рішення :
1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Санта Україна».
2. Надати повноваження Дирдіну Євгену Михайловичу підписати нову
редакцію Статут Товариства та здійснити визначені чинним законодавством дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положення Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
Проект рішення : затвердити нові редакції наступних внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори ПрАТ «Санта Україна»
Положення про Наглядову раду ПрАТ «Санта Україна»
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. А. Чернецького, 108 кабінет №б/н «Бухгалтерія» з 09.00 год до 16.00 години (обідня перерва з 12.00 до 12.30), а
також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член правління- головний бухгалтер Величко Т.Б. Довідки за телефоном: (05161) 4-27-80.
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 вносяться не
пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних
зборів.
Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати
здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій
у випадках та порядку, визначених статтями 68, 69 Закону України «Про
акціонерні товариства».
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для
участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати
документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує
повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера
- юридичної особи: засвідчені належним чином витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 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 передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
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
ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не
уклали договір з депозитарною установою та право голосу яких обмежено
згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, які проводяться після 11.10.2014 року (без
видачі таким особам бюлетеня для голосування).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: santa-ukraine.com.ua
Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «01» березня
2018 року загальна кількість акцій складає 254592 шт , кількість голосуючих
акцій 221475 шт.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7» (далі за текстом – Товариство)
Ідентифікаційний код за ЄДПОУ 30531566
Місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 9
тел. (044)412-69-42
Повідомляємо про проведення річних Загальних зборів акціонерів за
2017 рік, які відбудуться: «18» квітня 2018 року о 14:00 за адресою:
м. Київ, вул. Богатирська, буд. 9, 2 поверх, в приміщенні зали засідань.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбуватиметься з 13:00 до 13:45 за місцем проведення річних Загальнихзборів
акціонерів за 2017 рік.
Перелік акціонерів, які мають право на участь в річних Загальних зборах акціонерів за 2017 рік (надалі по-тексту-Загальні збори) складатиметься станом на 24 год. 12.04.2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 2017 рік
1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
повноважень лічильної комісії.
2. Звіт Директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. про результати діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт та висновок Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Деревообробний
комбінат №7».
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи
ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік.
7. Розгляд плану діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» на
2018 рік та його затвердження.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Деревообробний
комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції у відповідності із
Законом України «Про акціонерні товариства» (із змінами, внесеними згідно із Законом України №2210-VIIIвід 16.11.2017), затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення упов
новаженої
особи
на
підписання
нової
редакції
Статуту
ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».
9. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори
акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган і Ревізійну комісію ПрАТ «Де-
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ревообробний комбінат №7», та до Принципів (кодекс) корпоративного
управління ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом затвердження їх
у новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції зазначених документів.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».
11. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» цивільно-правових договорів з членами Ревізійної
комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням їх характеру угод та граничності сукупної вартості, які можуть
вчинятися ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» протягом року.
14. Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів
Варицькій Л.М. та секретарю Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. на
підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства за
2017 рік.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 18 квітня 2018р. акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань проекту порядку денного Загальних зборів звернувшись за адресою: м. Київ,
вул. Богатирська, буд.9, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 до
17.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.30) в приміщенні зали засідань, а в
день проведення Загальних зборів 18 квітня 2018р.-також в приміщенні зали засідань. Відповідальна особа – Директор Подлужний В.М.,
тел. (044)412-69-42. Після надання цього повідомлення Товариство
не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з
якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених
документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до
складу органів Товариства-не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери до дати проведення Загальних
зборів мають право надати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Акціонери мають право вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо
кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до
дати проведення Загальних зборівшляхом направлення пропозиції в
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера,
який її виносить, 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 пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, за адресою:
м. Київ, вул. Богатирська, 9. Пропозиції щодо включення нових питань
до проекту денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих
питань. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань
порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок
денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів,
а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за
чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного Загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до
проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих
акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами
строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.
Зміни про проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у
включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів
(акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може
бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у
разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у
включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів

Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного
Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація
про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів
до дати проведення Загальних зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства. Акціонер має право оскаржити до суду
рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
Для участі у Загальних 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. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його
представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його
представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь
у Загальних зборах.
Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична
особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Приймати участь та голосувати на Загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має
право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши
про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером виконавчий орган Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електрон
ного зв’язку відповідно до законодавства про електронний
документообіг. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також
може посвідчуватися 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 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 передбачено завданням щодо голосування.
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 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 Товариства
з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, 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
співвласників або їх загальним представником.
Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7», на
якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за
2017 рік:www.dok7.pat.ua
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2017 рік опубліковано 14 березня
2018 року в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку»№50.
Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законом.
Директор
В.М. Подлужний
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Український авіаційно-технічний центр»
До відома акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Український авіаційно-технічний центр».
Приватне акціонерне товариство «Український авіаційно-технічний центр»
(далі – Товариство) повідомляє, що «20» квітня 2018 року о 15:00 у приміщенні Товариства за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, 93, у кабінеті Генерального директора відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах починається о 14:00
та закінчується о 14:45 годині «20» квітня 2018 року.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів є «16» квітня 2018 року (станом на 24 годину).
Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах
акціонерів Товариства:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних
зборів акціонерів Товариства (Про обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи Загальних
зборів акціонерів).
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та
висновків Ревізора.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018
рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2017 році, затвердження нормативів розподілу прибутку
Товариства на 2018 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакцію
Статуту. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства
шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій
внутрішніх положень Товариства (Положення про Загальні Збори акціонерів,
Положення про Наглядову раду, Положення про Генерального директора).
10. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати
прийняття, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної
вартості. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов’язаних дій.
11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ДАП «Україна» на проведення технічного обслуговування компонентів літака типу Ан-74ТК-300 замовника сумою до 3 млн. грн. Обрання особи
уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших
пов’язаних дій.
12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на проведення ремонту обладнання
для літаків типу Су-24 іноземного замовника сумою до 10 млн. грн. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення
інших пов’язаних дій.
13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на проведення ремонту обладнання
для літаків типу Ан-72 іноземного замовника сумою до 25 млн. грн. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення
інших пов’язаних дій.
14. Прийняття рішення про схвалення вчинення значного правочину зі
Спеціальним авіаційним загоном Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України на проведення технічного обслуговування літаків типу Ан-32П та Ан-30 замовника сумою до 5 млн. грн. Обрання особи
уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших
пов’язаних дій.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
31350722.smida.gov.ua
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до
дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам (або їх
представникам) можливість ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та робочий час за
адресою Товариства: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 93, у кабінеті
Генерального директора; в день проведення Загальних зборів: м. Київ,
проспект Повітрофлотський, 93, кабінет Генерального директора.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних
зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих ак-

ціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до
зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення Загальних зборів.
Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів
до дати проведення Загальних зборів, протягом 7 (семи) робочих днів із дня
отримання запиту. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі
запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих
питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до
питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають
обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У
разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних
зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює
повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює
повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка
тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку
денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань
та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права
вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідом
ляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також
проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Контактна особа з питань підготовки Загальних зборів акціонерів: Поліщук
Валерій Юрійович, телефон: (044) 249-01-13 E-mail: uatc@meta.ua
Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути
уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства
та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів
Товариства на Загальних зборах. 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 Товариства
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 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 передбачено 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 довіреність на право
участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
Для участі у річних Загальних зборах Товариства при собі необхідно
мати: представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного
законодавства, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною
комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які
ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження
представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Період
Найменування показника
2017
2016
Усього активів
7876
4602
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1558
1407
Запаси
640
354
Сумарна дебіторська заборгованість
4776
1828
Грошові кошти та їх еквіваленти
876
830
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-11421
-1189
Власний капітал
-8728
1504
Зареєстрований (статутний) капітал
2693
2693
Поточні зобов'язання і забезпечення
16604
2985
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-10339
512
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2693
2693
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
-384
190
Генеральний директор ПрАТ «УАТЦ».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛИНСЬКА ВИРОБНИЧО - ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «СВІТЯЗЬ»
Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНСЬКА ВИРОБНИЧО - ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «СВІТЯЗЬ» (код за ЄДРПОУ 01527123, місцезнаходження: вул. Мельнична, буд.13, м. Луцьк, Волинська обл., 43010),
(надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2018 року об 11.00 год. за
адресою: вул. Мельнична, буд.13, м. Луцьк, Волинська обл., 43010,
2 поверх, офісне приміщення. Реєстрація акціонерів (їх представників)
для участі у зборах буде проводитись 17 квітня 2018 року з 10 год.20хв. до
10год.50хв. за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - станом на 24:00,
11 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства,
прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови
та секретаря загальних зборів. 3. Прийняття рішення з питань порядку
проведення загальних зборів. 4. Звіт правління про результати
фінансово-господарської діяльності ПрАТ ВТФ «Світязь» за 2017 рік,
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та його затвердження.
Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік , прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту та його затвердження. 6. Затвердження річного звіту Товариства. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дати прийняття цього рішення, їх граничної сукупної вартості та
надання повноважень на укладання таких правочинів. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного проекту порядку денного: http:// www.svitajzj.at.ua Інформація про
загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 07 березня
2018 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість простих
іменних акцій: 7043 (сім тисяч сорок три) штуки; загальна кількість
голосуючих простих іменних акцій - 6219 (шість тисяч двісті
дев’ятнадцять) штук. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх
представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Мельнична, буд.13, м. Луцьк, Волинська обл., 43010 (бухгалтерія товариства) у
робочі дні з 09год.00хв. до 12год.00хв. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами: голова правління Черкашина Валентина Степанівна, тел.
(0332) 28-10-77 або (0332) 24-23-47. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»: акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення
річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів мають право : - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного; - отримувати письмові відповіді на
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до
дати проведення загальних зборів; - не пізніше, ніж за 20 днів до дати
проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу
органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, 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 акціонерів подаються лище в письмовій формі та обов’язково мають містити всю

інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку
денного обов’язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: документ (паспорт),
який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі
представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів (довіреність).
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах
Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа
юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника
постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент
замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства
про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою,
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік 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 передбачено 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 довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах 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 голосування
на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ ВТФ «Світязь» (тис.грн.)
Найменування показника
Звітний
Попередній
2017р
2016р
Усього активів
348,2
339,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)
254,1
269,5
Запаси
0
27,2
Сумарна дебіторська заборгованість
36,0
26,2
Гроші та їх еквіваленти
58,1
16,8
Нерозподілений прибуток (непокритий
-111,0
-116,8
збиток)
Власний капітал
335,7
329,9
Зареєстрований (пайовий/статутний)
105,6
105,6
капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
12,5
9,8
Чистий фінансовий результат: прибуток
4,8
-6,3
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
7043
7043
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0,68
-0,89
акцію (грн..)
Наглядова рада ПрАТ ВТФ «Світязь»

Приватне акцiонерне товариство «Омелянiвський гранiтний кар’єр»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
«Омелянiвський гранiтний кар’єр», код за ЄДРПОУ 31638386, місцезнахо-

дження 11560, Житомирська область, Коростенський район, с. Горщик,
вул. Заводська, буд.15, міжміський код та телефон емітента 04142 55936.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 13.03.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.ogk.ho.ua.
Голова правління _________________ Ганський Валерiй Францович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів та
проект порядку денного
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»

(далі-Товариство),
(місцезнаходження: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький
район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16.)
Повідомляємо, що «18» квітня 2018 року за адресою Україна, 11154,
Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна,
б. 16, к. № 2, відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів : «18» квітня 2018 року з 11.10 до 11.45 за місцем
проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Початок зборів об 12.00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах – «12» квітня 2018 року
Перелік питань,
включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціо
нерів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора
Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізора.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту в.о.Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о.Генерального директора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у
2017 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Встановлення терміну виконання Ревізором своїх повноважень
Основні показники
фінансово-господарської діяльності за 2017 р.
(тис. грн.)
Період
Найменування показника
Звітний
Попередній
Усього активів
94888
95276
Основні засоби (за залишковою
933
1098
вартістю)
Запаси
6107
6162
Сумарна дебіторська заборгованість
68723
68708
Гроші та їх еквіваленти
44
121
Нерозподілений прибуток (непокритий
(105285)
(102579)
збиток)
Власний капітал
57674
60380
Зареєстрований (пайовий/статутний)
160588
160588
капітал
Довгострокові зобов’язання і запезпе19435
19435
чення
Поточні зобов’язання і
17779
15461
запезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток
(2706)
(2171)
(збиток)
Середньорічна кількість
642353697
642353697
акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту -0.0042126
-0.0033798
акцію (грн.)
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017 р. можуть змінюватися. Остаточні данні показників будуть затверджені черговими річними загальними зборами акціонерів.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та
голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та на дату
складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах
www.norunzd.ho.ua
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кожний робочий з 10-00 по 16-00 (перерва з
12-00 по 13-00 ) за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруць-

кий район, с. Норинськ, вул.. Шкільна, б. 16, каб. № 3, а в день проведення
Загальних зборів - також у місці їх проведення.
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для
прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або пош
тову адресу, кількість акцій що належать акціонеру. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує
його особу та/або повноваження.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту порядку денного 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.
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 пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо
дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та
проектів рішень із запропонованих питань.
Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що підтверджує особу та/або повноваження або документ, що підтверджує особу
та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,
оформлену відповідно до діючого Законодавства. Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичній особі, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 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 може містити завдання
щодо голосування, тобто перелік 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 передбачено 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 довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах 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 голосування на загальних зборах не виключає право
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх
афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого
представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будьякий момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Згідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Норинський щебзавод», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на
02.03.2018 р., загальна кількість акцій Товариства складає 642 353 697
штук простих іменних акцій або 641 573 154 штук простих іменних голосуючих акцій.
Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначається в.о. Генерального директора – Кочура О.Г.
Довідки за телефоном (04148) 6 3024, факс (04148) 6 3022
Голова Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»

І. О. Кущ
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№50, 14 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОФІРМА «РОСІЯ» (код за ЄДРПОУ 00708265, місцезнахо-

дження: Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Мілова, вул. Шкільна 21 Б)
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2018 р. о 10:00 год
за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Мілова,
вул. Шкільна, 21А, кімн.1.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 09.00 до 09.30 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого
та кумулятивного голосування.
6. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
9. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
11. Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства «Агрофірма «Росія» на Приватне акціонерне товариство
«Агрофірма «Росія» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.
12. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та
проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
13. Затвердження нової редакції положення про загальні збори товариства.
14. Затвердження нової редакції положення про наглядову раду товариства.
15. Затвердження нової редакції положення про виконавчий орган товариства.
16. Затвердження нової редакції положення про ревізійну комісію товариства.
17. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
5523
4056

Основні засоби (за залишковою вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

4291
2598
39
1
414
1051
1862
2196
+342
372376
0,91843

2770
2309
119
2
72
1051
1862
1071
-125
372376
0,33568

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 10 квітня 2018 р., за три робочі дні до дня
проведення зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://
rosiya.nr-avers.com.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів
акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Харківська обл.,
Балаклійський р-н, с. Мілова, вул. Шкільна 21А, кімн. 1 з понеділка по
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами - Котелевець В.П.
А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про
акціонерні товариства».
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до
складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує
особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ
що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не
можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах
акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо
інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган
акціонерного товариства. Телефон для довідок: (057) 49-66-301
Наглядова рада ПАТ «АГРОФІРМА «РОСІЯ»

Приватне акціонерне товариство
«Міжнародний центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Україна»
Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Міжнародний центр культурних та
ділових зв’язків «Консалтінг Україна» (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: 20 квітня 2018 року з 10 годин 00 годин до
10 годин 45 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 20 квітня 2018 року
об 11-00 годині
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04070, м. Київ,
вул. Ігорівська 1/8, офіс 31.
Місцезнаходження Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення Зборів 16 квітня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про
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результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про погодження дій Директора Товариства про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо отримання кредитів та надання майна Товариства в заставу.
10. Про погодження дій Директора Товариства про надання згоди на
вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів поручительства, кредиту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його
у новій редакції.
12. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
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15. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
Товариства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону Украї
ни «Про акціонерні товариства» - www.cu.kiev.ua
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) 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:
04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8 , офіс 31, кожного робочого дня з 09.00 до
12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства Єжаков С.Г.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом
якого такі права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених
ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 пропозицій до проекту порядку денного.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
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 посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.
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.
Телефони для довідок: (044) 201-14-05.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Звітний
Попередній
2017 р.
2016 р.
Усього активів
12636,0
11285.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6385,8
7098.2
Запаси
1,0
Сумарна дебіторська заборгованість
4866,2
1580,7
Гроші та їх еквіваленти
253,3
266,7
Нерозподілений прибуток (непокритий
7615,6
5785,3
збиток)
Власний капітал
9402,7
7572,4
Зареєстрований (пайовий/статутний)
750,0
750,0
капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
33,5
85,2
Поточні зобов’язання і забезпечення
3199,8
3627,6
Чистий фінансовий результат: прибуток
3532,5
772,8
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3000000
3000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
1,1775
0,2576
акцію (грн)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів,
прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з
питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування. 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. 5. Звіт Наглядової
ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження Річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття
збитку) Товариства за 2017 рік. 8. Прийняття рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,
а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України
«Про акціонерні Товариства»: www.03329338.pat.ua
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні,
робочий час за адресою товариства: 21050, місто Вінниця, вулиця Монастирська 41, адмінбудинок Товариства, приймальна (нумерація кабінетів
відсутня). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Гаврикова Алла Федорівна, тел. (0432) 67-01-01
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «РБУ-1» Гаврикова Алла Федорівна.

Приватне акціонерне товариство «РБУ - 1»

(код ЄДРПОУ 03329338, місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця
Монастирська 41, електронна адреса par@03329338.pat.ua, телфакс
(04335) 67-01-01).
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 24.04.2018
року о 10 год.00 хв.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21050, місто Вінниця, вулиця академіка янгеля, будинок 7, приймальна (нумерація
кімнат відсутня).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
Загальних зборах на 24 годину - 18.04.2018 року.
Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам)
та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на
Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на
цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися
депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку
денного 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

ПрАТ «Унiверсам № 7».

Код за ЄДРПОУ 02904208
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(Відомості про зміну типу акціонерного товариства)
1. Місцезнаходження
02183, Київ, Кибальчича, 11-а
2. Міжміський код, телефон та
044512-98-75
факс

Наглядова Рада ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтінг Україна»

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://emitent.tetra-studio.com.ua/un7
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
Текст повідомлення
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.2018 р. прийнято
рiшення про змiну типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Унiверсам № 7» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Унiверсам
№ 7» . Дата внесення змiн до ЄДР юридичних осiб 13 березня 2018 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНІГІВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА»
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНІГІВСЬКА
КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА» (ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 02469511) інформує, що в повідомлені про проведення річних
загальних зборів, опублікованому в виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», номер 49 від
13.03.2018 р. слід читати : «Дата складання переліку акціонерів, які ма-

ють право на участь у річних загальних зборах Товариства – 06.04.2018
року (за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну
систему України)».
Підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Директор Товариства
Бубенець О.В

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

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
12.03.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «IГ МАСТ» прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на вiдчуження на
користь ТОВ «МАСТ-КАПIТАЛ» частки в розмiрi 3,65% в статутному капiталi
ТОВ «КУА МАСТ-IНВЕСТ». Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 350 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi – 2 144 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 16.33%.
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
Дарiчева Наталiя Олександрiвна
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
12.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА МАСТ»

2. Код за ЄДРПОУ
21191107
3. Місцезнаходження
61024, м.Харкiв, вул.Гуданова, буд.9/11
4. Міжміський код, телефон та факс
(057) 714-06-43 (057) 714-09-56
5. Електронна поштова адреса
igmast@mast.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС»
2. Код за ЄДРПОУ: 13677276
3. Місцезнаходження: 02222 м.Київ, вул. Закревського, 22
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 545-13-44, (044) 545-08-06
5. Електронна поштова адреса: alla@uacinema.net.ua; upps@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://13677276.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
12.03.2018р. Голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

40

РИСТВА «УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС» Сушон А.І. прийняла рішення (наказ
№ 40-ос/тр. від 12.03.2018р.) призначити на посаду головного бухгалтера
Русскіну Оксану Олексіївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: наказ № 40-ос/тр. від 12.03.2018р. Строк, на
який призначено: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п»яти років: головний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які
належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Додаткова інформація, яка необхідна для пов
ного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності емітента: Русскіна О.О. призначена на
посаду головного бухгалтера з 13.03.2018р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління
Сушон А.І.
13.03.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА МАСТ»

2. Код за ЄДРПОУ
21191107
3. Місцезнаходження
61024, м.Харкiв, вул.Гуданова, буд.9/11
4. Міжміський код, телефон та факс
(057) 714-06-43 (057) 714-09-56
5. Електронна поштова адреса
igmast@mast.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
12.03.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «IГ МАСТ» прийнято рiшення
про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на придбання
у ТОВ «МАСТ-КАПIТАЛ» машиномiсця №24 площею 14,5 кв.м за адресою
м.Харкiв, проспект Науки, 27 «Б». Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 350 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 2 144 тис. грн. Спiввiдношення ринкової
вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 16.33%.
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
Дарiчева Наталiя Олександрiвна
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
12.03.2018
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО
«БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №26 «ОДЕСБУД»

31769002
65045, Одеська обл., м. Одеса,
вул. Тираспольська, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 725 22 21 725 15 39
5. Електронна поштова адреса
03579012@sc-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі
http://31769002.sc-ua.com
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації відпо- Зміна складу посадових осіб
відно до вимог глави 1 розділу IІI
емітента

II. Текст повідомлення.
Протоколом Наглядової ради ПрАТ «БМУ №26 «ОДЕСБУД» від
12.03.2018 р., відповідно до Статуту Товариства, прийняте рішення щодо
зміни складу посадових осіб емітента:
- припинено повноваження члена правління Тросiна Iгора Святославовича (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), за
угодою сторін. Посадова особа перебувала на посаді з 24.03.2014 року,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою
у статутному капіталі Товариства не володіє.
Замість звільненої особи нікого не призначено.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління Товариства _________ Попсуйко Олександр Дем’янович
М.П. (підпис)
13.03.2018
		
(ініціали та прізвище
		
керівника)

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
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон
та факс
5. Електронна поштова
адреса
6. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка
додатково використовується
емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ
БАНК"

38377143
01033 м.Київ Тарасівська, буд.19
/044/364-73-70 /044/364-73-70
o.ushakova@alpari-bank.com.ua
http://bankalpari.com/zvitnist/

зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» – надалі
Товариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033 м. Київ,
вул. Тарасівська, буд. 19) повідомляє про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента
Паспортні
дані
Зміни
фізичної
(признаПрізвище,
Розмір
особи
чено,
ім'я, по
частки в
(серія,
звільнено,
батькові
статутноДата
номер, дата
обрано
або повне
му
вчинення
Посада*
видачі,
або
найменукапіталі
дії
орган, який
припиневання
емітента
видав)**
но
юридичної
(у
або код за
повноваособи
відсотках)
ЄДРПОУ
ження)
юридичної
особи
1
2
3
4
5
6
Бабич
д/в
0
07.03.2018 звільнено ЗаступДмитро
ник
Юрійович
Голови
Правління
07.03.2018 припинено Член
Бабич
д/в
0
повнова- ПравлінДмитро
ження
ня
Юрійович
Зміст інформації: Рішення про звільнення 07.03.2018 Заступника
Голови Правління Бабича Д.Ю. (згоди на розкриття паспортних даних
не надав) прийнято Спостережною радою ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від
07.03.2018 протокол №4, на підставі заяви Бабича Д.Ю.. Володіє
пакетом акцій у розмірі 0% Володіє часткою в статутному капіталі
емітента 0%. Обґрунтування змін у персональному складі –
звільнення за власним бажанням. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа
перебувала на посаді: з 10.03.2017. Замість звільненої особи нікого
не призначено.
Зміст інформації:Рішення про припинення повноважень 07.03.2018
члена Правління Бабича Д.Ю. (згоди на розкриття паспортних даних
не надав) прийнято Спостережною радою ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від
07.03.2018 протокол №4, у зв’язку із – припиненням трудових
відносин з ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Володіє пакетом акцій у розмірі 0%
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Обґрунтування
змін у персональному складі – звільнення за власним
бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа
перебувала на посаді: з 10.03.2017. Замість звільненої особи нікого
не призначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Яковлєв Д.П.
Голова Правління
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
2018.03.12
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод» (код за ЄДРПОУ
00231610), 39611, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд
Ярославський, № 8
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Наглядова рада ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» повідомляє
Вас про скликання річних Загальних зборів, які відбудуться 13 квітня
2018 року о 16-00 год. за адресою: 39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, №8, у приміщенні адміністративного
корпусу ПрАТ «КрКЗ» (3-й поверх, конференцзал).
Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватися в день проведення зборів за місцем проведення зборів з 14-00 год. до 15-30 год.
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах: станом на 24 годину 06 квітня 2018 року.
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до початку зборів
замінити свого представника, повідомивши про це Правління
ПрАТ «КрКЗ». 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю регулюється ст.39 Закону України «Про акціонерні
товариства».
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» та
прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ».
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «КрКЗ» та розміру річних
дивідендів за 2017 рік.
8. Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської
діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2018 рік.
9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КрКЗ» у зв`язку з приведенням
його у відповідність до вимог законодавства та затвердження нової редакції Статуту.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:
Проект рішення до питання № 1:
Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» у кількості 3 осіб у наступному складі:
1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;
2. Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії;
3. Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.
Лічильна комісія обирається на час проведення річних Загальних
зборів ПрАТ «КрКЗ». Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів та складання протоколів
про підсумки голосування.
Проект рішення до питання № 2:
ЗАТВЕРДИТИ наступний регламент річних Загальних зборів
ПрАТ «КрКЗ»: доповідь по третьому питанню порядку денного - до
30 хв.; інші доповіді - до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку
денного – до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всіх питаннях порядку денного на річних Загальних зборах проводити відкрите голосування за допомогою бюлетенів для голосування за принципом:
одна акція – один голос.
Проект рішення до питання № 3:
Звіт Правління ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.
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Проект рішення до питання № 4:
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ» про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.
Проект рішення до питання № 5:
Звіт Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.
Проект рішення до питання № 6:
Річний звіт ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.
Проект рішення до питання № 7:
Розподіл прибутку ПрАТ «КрКЗ» ЗАТВЕРДИТИ.
Проект рішення до питання № 8:
План фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2018 рік
ЗАТВЕРДИТИ.
Проект рішення до питання № 9:
9.1. Внести зміни та ЗАТВЕРДИТИ нову редакцію Статуту
ПрАТ «КрКЗ» .
9.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.
Від дати надіслання/отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення зборів, акціонери Товариства мають
можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного на сайті Товариства: krkz.pat.ua.
Ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для
прийняття рішень з питань проекту порядку денного, акціонери можуть
за місцезнаходженням Товариства: 39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8 у робочі дні, робочий час, з 8.00 год.
до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.), у кім. 201 адміністративного корпусу ПрАТ «КрКЗ», а у день проведення Загальних
зборів – також у місці їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами під час
підготовки до Загальних зборів – Бузина Станіслав Васильович – Голова
Правління-генеральний директор ПрАТ «КрКЗ».
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі,
відповідно до вимог чинного законодавства. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.
Від дати надіслання/отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери користуються всіма правами, визначеними
ст.36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – статті)
протягом строку, визначеного статтями.
Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідом
лення про проведення річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ», складеному на 22.02.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій складає
8 734 840 штук, у т.ч. голосуючих – 8 328 280 штук.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ»
за 2017 рік (тис. грн.).
Звітний період. Усього активів – 576 367. Основні засоби – 237 773.
Запаси 146 297.Сумарна дебіторська заборгованість – 150 063. Гроші та
їх еквіваленти – 11 255. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) –
74 150. Власний капітал – 302 910. Зареєстрований статутний капітал –
56 777. Довгострокові зобов’язання і забезпечення – 62 174. Поточні
зобов’язання і забезпечення – 211 283. Чистий фінансовий результат:
прибуток (збиток) – 21 951. Середньорічна кількість акцій (шт.) –
8 734 840. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) – 2,51304.
Попередній період. Усього активів – 505 342. Основні засоби –
206 502. Запаси – 130 708. Сумарна дебіторська заборгованість –
119 369. Гроші та їх еквіваленти – 9 428. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 63 950. Власний капітал – 294 449. Зареєстрований
статутний капітал – 56 777. Довгострокові зобов’язання і забезпечення –49 700. Поточні зобов’язання і забезпечення – 161 193. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) – 26 473. Середньорічна кількість
акцій (шт.) – 8 734 840. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) – 3,03074.
Телефон для довідок (0536) 76-43-03
З повагою,
Наглядова рада ПрАТ «КрКЗ»
Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «КрКЗ»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління-генеральний директор ПрАТ «КрКЗ» ____ С.В. Бузина
					
(підпис)
М.П. 13.03.2018 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові Технології»
(код ЄДРПОУ 31088991, місцезнаходження: вул. Маланюка (колишня С.Сагайдака) 101)
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» («Товариство») повідомляє, що 02 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою:
Україна, м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101, кімната 201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються на підставі
п. 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки цього
вимагають інтереси Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 02 квітня 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. 27 березня 2018 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Новіка М.О. та Саміляк О.І. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з
моменту закриття цих загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів Панасовського В.В., а секретарем - Луненко С.В.
3. Про затвердження незалежної оцінки нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101 та затвердження вартості майна.
Проект рішення: Затвердити незалежну оцінку нежитлової будівлі,
яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за
адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101. Затвердити ринкову вартість майна, а саме нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі
ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101 у розмірі визначеної оцінювачем на засадах незалежної
оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
4. Збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ
41978368) шляхом внесення до статутного капіталу нежитлової будівлі, яка
перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101.
Проект рішення: Збільшити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код
ЄДРПОУ 41978368) за рахунок додаткового майнового внеску ПрАТ «НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ» шляхом внесення до статутного капіталу нежитлової будівлі
(реєстрова книга № 11з-202 ,реестровий №759-з від 11липня 2003року), яка
перебуває у власності ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101. Затвердити грошову оцінку майна,
що вноситься до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС», а саме вищезазначеної нежитлової будівлі у розмірі, визначеної оцінювачем (вказати Оцінювача)
на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
5. Про уповноваження директора ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» Луненка С.В.
з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні документи,
необхідні для виконання рішень, прийнятих в пп. 3 - 4 порядку денного.
Проект рішення: уповноважити директора ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Луненка С.В.( з правом передоручення третім особам) здійснити всі необхідні фактичні та юридичні дії участі в загальних зборах, тощо, користуватись іншими правами наданими чинним законодавством.
Відповідно до пп. 7 п. 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» («Закон»), повідощодо внесення Товариством до статутного капіталу ТОВ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101 (реестрова книга
№ 11з-202 ,реестровий №759-з від 11липня 2003року), та на представлення інтересів Товариства на загальних зборах учасників та загальних зборах акціонерів усіх господарських товариств, де Товариство є засновником, учасником чи акціонером та голосувати всіма належними Товариству
голосами відповідно до частки Товариства у статутному капіталі (кількості належних голосів) відповідного господарського товариства, підписувати статути, протоколи загальних зборів, протоколи реєстрації для
мляємо акціонерів про наступні права, надані відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону:
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного
законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або
на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фі-

зична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право у
будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий
орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства
про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про
електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого
представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 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 передбачено завданням
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Під час проведення загальних зборів акціонерів мають бути
присутні акціонери, представники акціонерів, члени реєстраційної комісії, члени
тимчасової лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар загальних зборів
акціонерів, голова загальних зборів акціонерів, особи, визначені наказом Голови
Правління Товариства та представники компетентних органів, які мають право
бути присутніми на загальних зборах акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у
позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у
разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують
особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера –
також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у
позачергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності
акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних
зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 27 березня 2018 року.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати
надіслання акціонерам даного повідомлення до 02 квітня 2018 року (включно) кожний робочий день, з 10.00 год. до 18.00 год. за адресою: Україна,
м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101, кімната 201. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Директор Луненко С.В. або уповноважена ним інша особа.
02 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідомлення
Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або
з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо
питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством
письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х
робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо
питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства —
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного
загальних зборів акціонерного 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 пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство
приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/
або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за
чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів
пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсот
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ків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У
разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного
загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім
днів до проведення Зборів.
Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить
Повідомлення акціонерам

ПрАТ «Дунаєвецька меблева фабрика»

Адміністрація ПрАТ «Дунаєвецька меблева фабрика» повідомляє ,що
загальні збори акціонерів відбудуться 20квітня 2018 року о 14.00 за адресою: Хмельницька обл .,м,Дунаївці, вул.ІІІ Інтернаціоналу,23 в кабінеті
директора товариства Бабіна А.І.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13.00 до 14.00 у день проведення зборів (згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 18.04. 2018 року). Для участі у зборах акціонери повин
ні мати з собою паспорт, або інший документ, що посвічує особу .
Представники акціонерів повинні мати доручення на право участі у зборах.
Проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на
голосування
1. Про обрання лічильної комісії. Голови і секретаря Загальних зборів
акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2.Про затвердження Звіту директора про результати фінансової діяльності Товариства за 2017 рік.
3.Про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4.Про за
6.Про затвердження розподілу прибутку за 2017 рік, оголошення річних
дивідендів, затвердження строку та порядку виплати оголошених річних
дивідендів.
акціонери товариства можуть особисто ознайомитись з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у кабінеті директора Товариства за адресою: Хмельницька обл.,м.Дунаївці,

менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у
даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту
рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту
його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє
акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж
за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному
веб-сайті Товариства.
вул.ІІІ Інтернаціоналу,23 у робочі дні (з 9-00 до15-00)години.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з
період
документами: директор Бабін А. І.адреса власного веб-сайту,
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
попекожного з питань, включених до проекту порядку денного: Звітній
редній
dmf.km.uaОсновні показники фінансово-господарської діяльності ( тис. грн.)найменування показника
Усього активів
155.9 161.6
Основні засоби
99.9
102.5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
56.0
57,1
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
624.7 578.4
Власний капітал
Статутний капітал
9.4
9.4
Довгострокові зобов’язання
325.1 325.1
Поточні зобов’язання
146.1 144.2
Збиток(-)Прибуток(+)
-46.3
-34.5
Середньорічна кількість акцій
9331
9331
Кількість власних акцій ,викуплених протягом періоду(шт.,)
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних
акцій, протягом періоду(шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду
1
1
Директор

Бабін А.І.

ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182»
Наглядова рада ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182» (код ЄДРПОУ01037436) запрошує акціонерів взяти участь у чергових загальних зборах,
які відбудуться 20 квітня 2018 року об 10 год. за адресою: Хмельницька
область, Білогірський район, смт Ямпіль, вул. Центральна, 56, приміщення адмінбудинку.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься в день проведення зборів у тому ж приміщенні з 8.00 до 9.30.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 16.04.2018р. (станом на 24.00)
Порядок денний:
1. Вибори лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря зборів.
3. Звіт Виконавчого органу ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182» про результати фінансово-економічної діяльності товариства за 2017 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182» за 2017 рік.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182» за
2017 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту і балансу за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку за підсумками роботи ПрАТ «Ямпільська
ПМК№182» у 2017 році. Порядок та терміни виплати дивідендів за звітний рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у
відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
9. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.
10. Припинення повноважень керівних органів (Директора, членів Наглядової ради, Ревізора).
11. Затвердження Положення «Про виконавчий орган (Директора)». Вибори Директора.
12. Затвердження Положення «Про Наглядову раду». Вибори нової Наглядової ради.
13. Затвердження Положення «Про ревізійну комісію (Ревізора)». Вибори Ревізора.
14. Схвалення укладених між ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182» та АТ
«Ощадбанк» в особі філії «Хмельницьке обласне управляння» кредитних
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договорів, додаткових угод до кредитних договорів, договору про надання
овердрафту, додаткових договорів до договору про надання овердрафту,
договорів забезпечення (застави).
15. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу,
Наглядової ради, звіту та висновків ревізійної комісії.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті за адресою www.pmk182.prat.in.ua
Для участі у зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що
посвідчує особу (паспорт чи ін.), представникам мати належним чином
оформлені доручення.
З матеріалами відносно зборів можна ознайомитись, звернувшись у товариство за вказаною адресою або за телефоном: (03841)9-31-85. відповідальна особа Колєсник К.С.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності товариства
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
25058
21668
Основні засоби
6344
5507
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
15338
11496
Сумарна дебіторська заборгованість
944
3043
Грошові кошти та їх еквіваленти
106
163
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
1603
1603
Статутний капітал
402
402
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
1683
864
Чистий прибуток (збиток)
3014
4817
Середньорічна кількість акцій (шт. )
1608112 1608112
Кількість власних акцій, викуплених протягом року
(шт. )
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
55
69
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
52
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Український фінансовий альянс»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Український фінансовий альянс»
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 33, оф. 1.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Україн
ський фінансовий альянс» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою
радою Товариства прийнято рішення про проведення Річних загальних
зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 20 квітня 2018
року за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 33, оф. 1.
Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 годин до 10.45 годин.
Початок Загальних зборів об 11.00 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 16 квітня 2018 року (станом на 24.00) .
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а
саме, на 02 березня 2018р.) – 1 466 500 (один мільйон чотириста шістдесят
шість тисяч п’ятсот) штук простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
Загальних зборів, а саме, на 02 березня 2018р.) – 1 466 500 (один мільйон
чотириста шістдесят шість тисяч п’ятсот) штук простих іменних акцій.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Обрання членів лічильної комісії.
2) Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних
Зборів та порядку голосування.
3) Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.
4) Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності
ПрАТ «СК «Український фінансовий альянс» у 2017 р. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5) Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «Український фінансовий
альянс» за результатами діяльності у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6) Розгляд Звіту Ревізора за результатами діяльності ПрАТ «СК «Український фінансовий альянс» у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Ревізора Товариства.
7) Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «Український фінансовий
альянс» за результатами діяльності у 2017 р.
8) Розподіл прибутку та збитків ПрАТ «СК «Український фінансовий
альянс» за результатами діяльності у 2017 р. Затвердження розміру річних
дивідендів.
9) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
10) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються
повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про
прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення.
11) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.
12) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються
повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про
прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення,
проведення реєстрації змін до Статуту.
13) Припинення повноважень лічильної комісії.
Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою - http://ufa-ic.com.ua.
Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціо
нерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі
та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими
документами.
Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах
Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,
порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних
Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
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но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних
Загальних зборах Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних
зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника.
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних
зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери
мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ,
вул. Солом'янська, буд. 33, оф. 1 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до
16-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 33, оф. 1. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління Дружин Юлія Олександрівна.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін
до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи
у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше
ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.
Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним
порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів (до 20 квітня 2018 року.). Товариство має
право надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних
Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних 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 пропонується цим акціонером до
складу органів Товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками
5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають
обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних
зборів.
Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих
питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
(2017 р.)
(2016р.)
Усього активів
115432
163825
Основні засоби
65000
42000
Довгострокові фінансові інвестиції
20149
Запаси
23
16
Сумарна дебіторська заборгованість
2375
6594
Грошові кошти та їх еквіваленти
40171
36577
Нерозподілений прибуток
-25546
-21416
Власний капітал
46192
27322
Статутний капітал
14665
14665
Довгострокові зобов’язання
48578
93016
Поточні зобов’язання
20662
43487
Чистий прибуток (збиток)
-4130
-24444
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1466500
1466500
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
29
20
Телефон для довідок: 0938897086
Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління
ПрАТ «СК «Український фінансовий альянс»» Дружин Ю.О.

№50, 14 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Стар-Поліс»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Стар-Поліс»
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СтарПоліс» (надалі - Товариство) повідомляє, що в.о. Голови правління Товариства прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 18 квітня 2018 року за
адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20.
Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 годин до 10.45 годин.
Початок Загальних зборів об 11.00 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 12 квітня 2018 року (станом на 24.00) .
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а
саме, на 02 березня 2018р.) – 8 000 (вісім тисяч) штук простих іменних
акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
Загальних зборів, а саме, на 02 березня 2018р.) – 8 000 (вісім тисяч) штук
простих іменних акцій.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Обрання членів лічильної комісії.
2) Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних
Зборів та порядку голосування.
3) Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.
4) Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності
ПрАТ «СК «Стар-Поліс» у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5) Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «Стар-Поліс» за результатами
діяльності у 2017 р.
6) Розподіл прибутку та збитків ПрАТ «СК «Стар-Поліс» за результатами
діяльності у 2017 р. Затвердження розміру річних дивідендів.
7) Про обрання членів наглядової ради Товариства та затвердження умов
цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, встановлення
розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання
цивільно-правових договорів із членами наглядової ради ПрАТ «СК «СтарПоліс».
8) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
9) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.
10) Проведення реєстрації змін до Статуту.
11) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються
повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про
прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення.
12) Припинення повноважень лічильної комісії.
Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою http://starpolicy.informs.net.ua
Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціо
нерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі
та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими
документами.
Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах
Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,
порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних
Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має

право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних
Загальних зборах Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних
зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника.
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних
зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери
мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день
проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м.
Київ, вул. Еспланадна, буд. 20. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: В.о. Голови правління Майоренко Олег
Олегович.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться
не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних
зборів.
Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним
порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів (до 16 квітня 2018 року.). Товариство має
право надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних
Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних 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 пропонується цим акціонером до
складу органів Товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками
5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають
обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних
зборів.
Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих
питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Телефон для довідок: 0946611357
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства
(тис. грн.)*
ПрАТ «СК «Стар-поліс»
Період
Найменування показника
Звітний Попередній
(2017 р.)
(2016р.)
Усього активів
10 915
11 054
Основні засоби
17
24
Довгострокові фінансові інвестиції
174
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
10 526
10 531
Грошові кошти та їх еквіваленти
33
153
Нерозподілений прибуток
-3 570
-3 467
Власний капітал
10 883
10 986
Статутний капітал
8 000
8 000
Довгострокові зобов’язання
9
68
Поточні зобов’язання
23
Чистий прибуток (збиток)
-103
-113 930
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
1
1
(осіб)
В.о. Голови Правління
ПрАТ «СК «Стар-Поліс»»

Майоренко О.О.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЕЛІТА»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЕЛІТА»
Місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Дачна,3.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АЕЛІТА» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 19 квітня 2018 року за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Дачна,3.
Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 годин до 10.45 годин.
Початок Загальних зборів об 11.00 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 13 квітня 2018 року (станом на 24.00) .
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а
саме, на 02 березня 2018р.) – 6 904 (шість тисяч дев'ятсот чотири) штуки
простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
Загальних зборів, а саме, на 02 березня 2018р.) – 6 904 (шість тисяч
дев'ятсот чотири) штуки простих іменних акцій.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Обрання членів лічильної комісії.
2) Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних
Зборів та порядку голосування.
3) Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.
4) Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності
ПрАТ «СК «АЕЛІТА» у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Правління Товариства.
5) Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «АЕЛІТА» за результатами
діяльності у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6) Розгляд Звіт Ревізора за результатами діяльності ПрАТ «СК «АЕЛІТА»
у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7) Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «АЕЛІТА» за результатами діяльності у 2017 р.
8) Розподіл прибутку та збитків ПрАТ «СК «АЕЛІТА» за результатами
діяльності у 2017 р. Затвердження розміру річних дивідендів.
9) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
10) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються
повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про
прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення.
11) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.
12) Проведення реєстрації змін до Статуту.
13) Припинення повноважень лічильної комісії.
Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою –
http://aelite.com.ua.
Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціо
нерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі
та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими
документами.
Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах
Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,
порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних
Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
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на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних
Загальних зборах Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних
зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника.
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних
зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери
мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Донецька область, м.
Маріуполь, вул. Дачна,3. у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00
годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Дачна,3.. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління Хромченков Ілля Володимирович.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться
не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних
зборів.
Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним
порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних
Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати
проведення річних Загальних зборів (до 19 квітня 2018 року.). Товариство
має право надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового
змісту.
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних
Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних 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 пропонується цим акціонером до
складу органів Товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками
5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають
обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних
зборів.
Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих
питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Телефон для довідок: 0629409833
Період
Найменування показника
Звітний
Попередній
(2017 р.)
(2016р.)
Усього активів
74377
371636
Основні засоби
306
311
Довгострокові фінансові інвестиції
120000
Запаси
52
Сумарна дебіторська заборгованість
61869
156800
Грошові кошти та їх еквіваленти
12102
82063
Нерозподілений прибуток
-871
-869
Власний капітал
25229
105167
Статутний капітал
9369
9369
Довгострокові зобов’язання
39516
195825
Поточні зобов’язання
9632
70644
Чистий прибуток (збиток)
-2
4
Середньорічна кількість акцій (шт.)
6904
6904
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
1
7
періоду (осіб)
Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління
ПрАТ «СК «АЕЛІТА»»

Хромченков І.В.

№50, 14 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Слов‘янський крейдо-вапняний
завод»

яке знаходиться за адресою: смт. Черкаське, Слов‘янського району,
Донецької області
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів які
відбудуться 30 квітня 2018 року о 10.00 годині в залі засідань адмінбудівлі товариства, яка розташована за адресою 84162, смт. Черкаське,
Слов‘янського району, Донецької області.
Початок реєстрації о 9.00 годині.
Закінчення реєстрації о 9.45 годині.
Перелік акціонерів ПрАТ «Слов’янський крейдо-вапняний завод», які
мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 24.04.2018 року (за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.
Попередньо затверджений порядок денний до чергових загальних
зборів акціонерів та проекти рішень по кожному з питань порядку
денного:
1. Обрання голови і секретаря загальних зборів та затвердження
регламенту роботи зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою чергових Загальних зборів Приватного акціонерного
товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» Савченко Володимира
Ілліча. Секретарем чергових Загальних зборів Приватного акціонерного
товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» обрати Копил Віталія
Сергійовича. Затвердити регламент роботи зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» у наступному
складі:
Голова лічильної комісії - Ісик Людмила Миколаївна
Члени лічильної комісії - Будяк Павло Миколайович
3. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності за 2017 рік.
3.1 Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради. Роботу Наглядової Ради за 2017 рік
визнати задовільною
3.2 Розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт директора. Роботу директора за 2017 рік визнати задовільною
3.3 Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт зовнішнього аудиту проведеногоПриватним підприємством «Аудиторська фірма «БГС Аудит»
4. Розподіл прибутку, або збитків товариства (звіт головного бухгалтера Бутнар Є.В.).
Проект рішення:
Взяти до уваги інформацію головного бухгалтера, та визначити неможливим виплату дивідендів відповідно до ст.30 п.2 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VІ, резервний фонд не створювати
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової
Ради, звіту ревізійної комісії (ревізора).
Проект рішення:
За результатами розгляду звітів наглядової ради, звіту ревізійної комісії
вважати фінансово-господарську діяльність Приватного акціонерного товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» за 2017 рік економічно доцільною.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення:
Зважаючи на значну та довготривалу заборгованість акціонерного товариства по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. та від 01.02.2005р.,
враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3 Закону України «Про акціонерні товариства» за №514-VІ від 17 вересня 2008 року із змінами та доповненнями, з
метою подальшої ефективної діяльності акціонерного товариства та пришвидшеного виходу з економічної та фінансової кризи, надати попередню
згоду на вчинення значних правочинів, відповідно до суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. та від 01.02.2005р. на повну суму заборгованості по
них без обмеження граничної вартості, та по інших фінансових
зобов’язаннях.

Доручити членам Наглядової Ради здійснювати вище означені дії.
Окрім того, надати попередню згоду членам Наглядової Ради здійснюватидії по господарських, кредитних, та інших договорах, надання в заставу
основнихфондів, майна, майнових прав, земельних ділянок, договорів безпроцентнихпозик, укладати договори задоволення вимог іпотеко утримувача без звернень всудові, виконавчі та інші інстанції.
Ознайомитись з матеріалами по питаннях, внесених до порядку денного можливо в робочі дні, починаючи з 30 березня 2018р. з 10.00 до 12.00
години в кабінеті Голови Наглядової Ради який знаходиться в адмінбудівлі
Приватного акціонерного товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод»
за адресою: смт. Черкаське Слов’янський р-н Донецька обл.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Стрельцов Володимир Ізосимович.
Права надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону
України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VІ, якими вони
можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
30.04.18р (дати проведення загальних зборів) акціонери мають можливість
ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного. Порядок, місце та час ознайомлення наведені вище за
текстом. Акціонери мають право надавати письмові запитання, щодо питань
включених до проекту порядку денного загальних зборів, та отримувати
письмові відповіді до 30.04.2018р. (дати проведення загальних зборів).
Акціонери мають право вносити пропозиції, щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також,
щодо нових кандидатів, до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного
товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства, не пізніше ніж
за 7 днів до дати проведення загальних зборів. 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 інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради – незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера,
який її вносить, а також кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів
товариства.
Особі яка прибула до участі у загальних зборах, при собі необхідно мати
документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Повідомлення акціонером акціонерне товариство про призначення,
зміну або відкликання свого представника за довіреністю може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства
про електронний документообіг за адресою: www.korp.sekretar@smiz.com.ua.
Довіреність на право участі у загальних зборах видана фізичною особою,
посвідчується нотаріусом, або іншими посадовими особами, які вчиняють
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у
встановленому НКЦПФР порядку.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНІНСОВО-ГОСОПДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(тис. грн.)
Період
Найменування показника
Звітний Попередній
2017 рік 2016 рік
Усього активів
65788
62626
Основні засоби
49095
48352
Довгострокові фінансові інвестиції (інші)
55
55
Запаси
2077
1673
Сумарна дебіторська заборгованість
2725
907
Грошові кошти та їх еквіваленти
757
254
Нерозподілений прибуток
9755
5235
Власний капітал
55995
51475
Статутний капітал
1,200
1,200
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
9793
11151
Чистий прибуток (збиток)
4520
790
Середньорічна кількість акцій (шт.).
24014
24014
Кількість власних акцій викуплених протягом року
(шт..)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
109
102
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор
В.І. Стрельцов
ПрАТ «СКВЗ»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№50, 14 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Фірма «Полтавпиво»
До уваги акціонерів
ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»!
Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» (ідентифікаційний код – 05518768, місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Євро
пейська, 160, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які
відбудуться 19 квітня 2018 року о 15.00 год. за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160, актовий зал Товариства на 3-му поверсі.
Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів
лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Безсмертної А.О., членів лічильної комісії Кобрись І.М., Петрика Є.О., Корнєєвої Т.А.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2017 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії
Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства в 2017 році.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за
2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за
2017 рік.
5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства
за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2017 році, в
розмірі 1 595 тис. грн покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з
приведенням його у відповідність до чинного законодавства України,
шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних
зборів Перепеляк Людмилу Борисівну та секретаря загальних зборів
Подворчан Юлію Володимирівну підписати Статут в новій редакції.
Уповноважити Генерального директора Лавріченко Василя Микитовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Ревізійну комісію», у зв’язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства
України, шляхом викладення в новій редакції.
9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Хасанова Магомета Абдулмаджитовича,
Мурги Тетяни В’ячеславівни, Ігнат’євої Ольги Миколаївни.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом
кумулятивного голосування.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства
здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити
умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Генерального директора товариства Лавріченко Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами
Наглядової ради Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 13 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
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Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 19 квітня 2018 року з 14.00 до 14.45 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 обмежуючись цим:
керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних
зборах;
представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на
участь та голосування на загальних зборах.
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 представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію
учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального
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 представник, довіреність
якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних
зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним
представником.
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: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160,
кімната юридичного відділу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Лавріченко Василь
Микитович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів
направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних
зборів.
Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органі Товариства – не
пізніше ніж за 7 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 Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку
денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, ім’я, по батькові
кандидата, кількість та тип належних йому акцій Товариства та іншу
інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери
мають право у встановлений чинним законодавством України строк
оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до
проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за
роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку
денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Лавріченка Василя Микитовича за наведеним нижче номером
телефону.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна
кількість простих іменних акцій Товариства становить 19261803 штуки,
загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 19001710
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://poltavpivo.
com.
Довідки за телефоном: (0532) 67-88-10.
Наглядова рада
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС»
Повне найменування товариства:Приватне акціонерне товариство
«Нижньодністровська ГЕС» код ЄДРПОУ 30149623 (місцезнаходження
товариства згідно з його статутом: Україна, 60236, Чернівецька область,
м. Новодністровськ)
Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС» (далі –
Товариство або ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська
ГЕС», які відбудуться 20 квітня 2018 року об 09-00 за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької області, будинок Управління, 4-й поверх,
зал засідань.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборів акціонерів – 20 квітня 2018 року з 08-30 до 08-50 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 16 квітня 2018 року на 24-00 годину.
Проект порядку денного
загальних зборів товариства
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних
зборів Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році, затвердження заходів
за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
4. Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2017 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за
2017 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
9. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово -господарської діяльності Товариства у 2017 роках з урахуванням вимог, передбачених законодавством
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018
рік.
11. Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
12. Про вчинення Товариством правочинів постачання, передачі та
продажу електричної енергії.
13. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
14. Внесення змін і доповнень до Положення про принципи формування наглядової ради шляхом викладення його в новій редакції.
15. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради
акціонерного товариства.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація згідно з вимогами законодавства розміщена на веб-сайті за адресою www.dn-gaes.com.
Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.
Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
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 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.
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 інформацію
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової
ради - незалежного директора.
Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради
Товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включа-

ється до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища
відповідного кандидата.
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 пропонується
цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню
до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не
вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку
денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України
«Про акціонерні товариства».
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов’язково подається пропозиція
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу
акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих
питань.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних
зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій:
недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим
частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних
зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України
«Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших
підстав, визначених статутом Товариства.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту
порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою
радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також
проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори
з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь
у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства
України.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а
також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління
державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого
представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про
електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
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особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 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 може
містити завдання щодо голосування, тобто перелік 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 передбачено 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 довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
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.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2017 рік (тис. грн.)
Період
Звітний
Попередній
Найменування показника
2017 р.
2016 р.
Усього активів
157413
148792
Основні засоби
60211
67847

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

0
2489
32393
6748
147783
475329
0
9630
6266
47 532 941
0

0
2287
39635
12 215
142439
475 329
0
6 353
1 834
47 532 941
0

0

0

135

137

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного за письмовим запитом у робочі дні з 8:00 до 17:00, (обідня
перерва з 12:30 до 13:30) за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької
області, будинок управління, 4 поверх, юридичний відділ. В день проведення річних загальних зборів ознайомитися з документами можливо у
місці проведення річних загальних зборів. Відповідальна особа за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – начальник економічного відділу Андреєва Л.Б. Довідки за телефоном: (03741) 3-33-00.
Наглядова Рада.

ПрАТ «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА»
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА»
місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 426
(надалі - Товариство)
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться
25 квітня 2018року об 11.00
за адресою: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф.426 (4 поверх)
Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 25 квітня 2018 р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі
документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають
право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 19 квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів,
прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних
Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування
на загальних зборах.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за результатами 2017 року.
9. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних зборів Товариства.
10. Про припинення юридичних осіб, учасником (власником) яких є
Товариство, шляхом реорганізації.
11. Про обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження її місцезнаходження.
12. Затвердження плану перетворення.
Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного Загальних зборів до 25.04.2018 р. (включно) за місцезнахо-
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дженням Товариства: м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 426 у робочі дні з
10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год.
до 14.00 год., а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Рилова Наталія Вікторівна.
Телефон для довідок: (044) 284-24-73.
Адреса власного веб-сайту: http://www.pea.com.ua/
Наглядова рада
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства (тис. грн)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
24869
24791
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2675
2015
Довгострокові фінансові інвестиції
2622
2622
Запаси
2759
4515
Сумарна дебіторська заборгованість
12431
12565
Грошові кошти та їх еквіваленти
4382
3074
Статутний капітал
5378
5378
Інший додатковий капітал
1816
1816
Резервний капітал
1745
1745
Нерозподілений прибуток
5584
5089
Довгострокові зобов’язання
249
244
Поточні зобов’язання
10097
10519
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0,3221
-0,2408
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0,3221
-0,2408
одну просту акцію
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1536670
1536670
Загальна
0,00
0,00
Цінні папери власних
номінальна
випусків, викуплені
протягом звітного
вартість
періоду
У відсотках від
0,0000
0,00000
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0,00
0,00
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
112
129
(осіб)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ:09806443
3. Місцезнаходження:01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс:(44) 3932555
5. Електронна поштова адреса:a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 07.03.2018 року,
на підставі отриманої письмової заяви та керуючись п.6.3. Статуту
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК», повноваження Голови Спостережної Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» Тігіпка Сергія Леонідовича (паспорт серії АЕ 395478,
виданий 06.09.1996 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) припиняються з 07.03.2018 року. Тігіпко Сергій Леонідович
перебував на посаді 11 місяців, володіє 1 (однією) акцією АТ «ТАСКОМБАНК», що складає 0,00001% статутного капіталу. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у
сфері господарської, службової діяльності не має. Замість цієї особи нікого
не призначено.
Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 07.03.2018 року
повноваження Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»Мелеш Катерини Володимирівни (паспорт серії
МЕ №930899, виданий14.05.2009 року Шевченківським РУ ГУ МВС Украї
ни в місті Києві) припиняються з 07.03.2018 року у зв’язку з переведенням
на посаду Радника на підставі поданої заяви. Мелеш Катерина Володимирівна перебувала на посаді 8місяців, акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не
володіє. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 07.03.2018 року
Тігіпка Сергія Леонідовича (паспорт серії АЕ 395478, виданий 06.09.1996
року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) призначено на посаду Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» з 12.03.2018 року строком на три роки зі вступом
на посаду з наступного робочого дня від дня погодження Національним
банком України його вступу на посаду Голови Правління ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» у порядку, передбаченому
нормативно-правовими актами Національного банку України.Тігіпко Сергій
Леонідович володіє 1 (однією) акцією АТ «ТАСКОМБАНК», що складає
0,00001% статутного капіталу. Непогашеної судимості за злочини вчинені з
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Раніше займав посади:АТ «ТАСКОМБАНК», Голова Спостережної
Ради, Член Спостережної Ради; АТ «ТАСКОМБАНК», Голова Правління;
ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА», Голова Наглядової ради; Верховна Рада
України сьомого скликання, народний депутат України; Кабінет міністрів
України, Віце-прем’єр – міністр України, Віце-прем’єр – міністр України –
Міністр соціальної політики України.
Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 07.03.2018 року
Першого Заступника Голови Правління, Члена Правління ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» Дубєя Володимира Володимировича (паспорт серії АК № 969910 виданий 03.10.2000 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) призначити особою,
що тимчасово виконуватиме обов‘язки Голови Правління ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» в період з 12.03.2018 року
i до дня вступу на посаду Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» Тігіпка Сергія Леонідовича. Дубєй Володимир Володимирович володіє часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» в розмірі 0,0033%. До теперішнього часу обіймав посади: Першого
Заступника Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК». Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Т.в.о. Голови
_________
В.В. Дубєй
Правління
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
12.03.2018 р.
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

ціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету
акцій - 86,18011%.
Товариство 12.03.2018 р. отримало від Центрального депозитарію перелік осіб, що мають бути повідомлені про скликання річних загальних зборів,
складений станом на 01.03.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір
пакету акцій акціонера - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВЕКС
КАПІТАЛ», ідентифікаційний код 21600862, місцезнаходження: 03057,
м. Київ, вул. Ежена Потьє, 12, зменшився, а саме: розмір частки акціонера
в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета - 13,36387%; розмір
частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру
пакету акцій - 13,58564%; розмір частки акціонера в загальній кількості акцій
після зміни розміру пакету акцій - 0 %; розмір частки акціонера в загальній
кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету акцій - 0%.
Товариство 12.03.2018 р. отримало від Центрального депозитарію перелік осіб, що мають бути повідомлені про скликання річних загальних зборів,
складений станом на 01.03.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір
пакету акцій акціонера - COTTERHILL INVESTMENTS LIMITED, реєстраційний код 208997, місцезнаходження: Афродітіс,2-й поверх, буд.25,офіс 204,
Нікосія, Республіка Кіпр, 1060, збільшився, а саме: розмір частки акціонера
в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета - 0%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій 0%; розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру
пакету акцій - 13,36387 %; розмір частки акціонера в загальній кількості
голосуючих акцій після зміни розміру пакету акцій - 13,58562%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правління
Коваленко К.Г.
12.03.2018

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство
« У країнський
науково дослiдницький i конструкторський iнститут
по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри»
«УкрНДIпластмаш»

2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com/category/news/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім
публічного акціонерного товариства)
ІІ. Текст Повідомлення
Товариство 12.03.2018 р. отримало від Центрального депозитарію перелік осіб, що мають бути повідомлені про скликання річних загальних зборів,
складений станом на 01.03.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір
пакету акцій акціонера - фізичної особи, збільшився, а саме: розмір частки
акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета - 75,00265%;
розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змін
розміру пакету акцій - 76,24731%; розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакету акцій - 84,77346 %; розмір частки ак-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«ПМК-156»

код ЄДРПОУ 01352830, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2018 року.
Дата та час реєстрації акціонерів: 27 квітня 2018 року з 08:00 до
09:00
Дата та час відкриття зборів: 27 квітня 2018 року о 09:00
Місце реєстрації учасників та проведення зборів: м. Скадовськ,
вул. Пасічника, 144 а (адміністративна будівля)
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних
зборів.
2. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р.
3. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2017 рік та прий
няття рішення за наслідками його розгляду
4. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку товариства за 2017рік
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року та надання повноважень для укладання таких угод
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ПМК-156» за 2017рік (тис.грн)
період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
1308
1710
Основні засоби
161,0
194,0
Запаси
254,0
413,0
Сумарна дебіторська заборгованість
18,0
19,0
Грошові кошти та їх еквівалент
875,0
1084,0
Нерозподілений прибуток
540,0
837,0
Статутний капітал
72,0
72,0
Поточні зобов’язання
366,0
471,0
Чистий прибуток
-297,0
112,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
289000
289000
Чисельність працівників на кінець
24
25
звітного періоду
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт,
представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з
порядком денним Зборів, за адресою: м. Скадовськ, вул. Псічника, 144а,. Телефон для довідок: (05537) 52516. Відповідальна особа
Сокольчук Вадим Миколайович
Директор ПрАТ «ПМК-156»
Сокольчук В.М.

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
Код за ЄДРПОУ: 32547211
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (04343) 61-381
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://32547211.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
09 березня 2018 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерівПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЕРНОПРОДУКТ
МХП» (Протокол №2 від 09.03.2018 р.) (надалі – ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ
МХП»), було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
Надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання фінансових
зобов’язань та вчинення інших правочинів, пов’язаних із наданням поруки.
Гранична сукупність вартості правочинів:750 000 000 (сімсот п’ятдесят
мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 09.03.2018(26,3490) –
19 761 750 000,00 грн.)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6 102 709 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках): 323,82%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:317 152 000, кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за»:317 152 000 та «проти»: 0 прий
няття рішення.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор
Онука Володимир Володимирович 12.03.2018 р.

Приватне акцiонерне товариство
«Виробничо-торговельна фiрма «Глорiя»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Виробничо-торговельна фiрма «Глорiя»
2. Код за ЄДРПОУ: 00307632
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, Смольна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 257-21-22, (044) 257-21-22
5. Електронна поштова адреса: law@karbon.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://gloriya.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім
публічного акціонерного товариства)
ІІ. Текст Повідомлення
Товариство 12.03.2018 р. отримало від Центрального депозитарію перелік осіб, що мають бути повідомлені про скликання річних загальних зборів,
складений станом на 02.03.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір
пакету акцій акціонера - Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Дженерал Системз Лiмiтед», реєстраційний код 5080351, місцезнаходження: Великобританiя, Сент-Джеймс Парк р-н, м.Лондон, 17 Дармут Стрiт,
зменшився, а саме: розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до
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зміни розміру пакета - 87,6084%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій - 96,6365%; розмір
частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакету акцій 0 %; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після
зміни розміру пакету акцій - 0%.
Товариство 12.03.2018 р. отримало від Центрального депозитарію перелік осіб, що мають бути повідомлені про скликання річних загальних зборів,
складений станом на 02.03.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір
пакету акцій акціонера - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ейтек
Пропертіз» (Eightec Properties OU), реєстраційний код 14175766, місцезнаходження: вул. Катусепані 4, місто Таллінн, Харьюський повіт, 11412, Естонська Республіка, збільшився, а саме: розмір частки акціонера в загальній
кількості акцій до зміни розміру пакета - 0%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій - 0%; розмір
частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакету акцій 87,6084%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій
після зміни розміру пакету акцій - 96,6365%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Зінченко А.Д.12.03.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

Місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, будинок 154, код за
ЄДРПОУ 33908322
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою
радою Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 4-2018 від
05.03.2018 р.) прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів
акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 20 квітня 2018 року,
за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, будинок 154, 4 поверх,
офіс 7.
Реєстрація акціонерів проводиться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.
Початок Загальних зборів об 11год. 00 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 16 квітня 2018 року (станом на 24.00) .
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а
саме, на 05 березня 2018р.) – 180 000 (сто вісімдесят тисяч) штук простих
іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
Загальних зборів, а саме, на 05 березня 2018р.) – 180 000 (сто вісімдесят
тисяч) штук простих іменних акцій.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.Обрання членів лічильної комісії.
2.Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних
Зборів та порядку голосування.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, а також бюлетенів для кумулятивного голосування.
4. Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
5. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2017
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради
Товариства.
7. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у
2017 році.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності
Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік та
перший квартал 2019 року.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру
та сукупної граничної вартості.
12. Про дострокове припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та/або затвердження їх нової редакції.
15. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.
16. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються
повноваження щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.
17. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються
повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про
прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення.
18. Припинення повноважень лічильної комісії.
Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою –
https://arsenal-ic.ua/.
Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.
Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представ-

ником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах
Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,
порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних
Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних
Загальних зборах Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних
зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника.
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних
зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери
мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03056, м. Київ, вул.
Борщагівська, будинок 154, 4 поверх, офіс 7, у робочі дні, робочий час з 9-00
годин до 18-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці
їх проведення за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, будинок 154,
4 поверх, офіс 7. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами: Голова Правління - Авдєєв С.О. (посада - ФІО).
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін
до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи
у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше
ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.
Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним
порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних (до дати зборів). Товариство має право надати
одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних
Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних 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 пропонується цим акціонером до
складу органів Товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками
5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому
включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів.
Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих
питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства
(тис. грн.)*
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
(2017 р.) (2016р.)
Усього активів
1179156
726797
Основні засоби (за залишковою вартістю)
91743
84690
Запаси
596
575
Сумарна дебіторська заборгованість
308159
124836
Гроші та їх еквіваленти
286089
241120
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
88724
64057
Власний капітал
273904
257464
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
77400
77400
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
736940
448151
Поточні зобов’язання і забезпечення
168312
21182
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
8057
10415
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Телефон для довідок: (044) 502 67 37

Наглядова рада Товариства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Укрекскавація»
Повідомлення про проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Укрекскавація»
(код ЄДРПОУ 33088925, місцезнаходження: 21022, Вінницька область,
місто Вінниця, вулиця Айвазовського, будинок 26; електронна адреса
exkavacia@ukrpost.ua, тел/факс (0432)53-94-92)
Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:
18 квітня 2018 року о 15.00 год.
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 21022,
Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Айвазовського, будинок 26,
адмінбудинок Товариства, актова зала (актова зала нумерації не
має).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових
Загальних зборах акціонерів Товариства: з 14 год.00 хв. до 14 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах станом на 24 годину 12.04.2018 року.
Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам)
та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на
Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на
цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися
депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку
денного 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.
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в
органах емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і
голосуванні.

Перелік питань,
включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо
нерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу
засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Затвердження звіту комісії з припинення Приватного акціонерного
товариства «Укрекскавація».
4. Затвердження найменування товариства - правонаступника Приватного акціонерного товариства «Укрекскавація».
5. Затвердження звіту про обмін акцій у статутному капіталі Приватного
акціонерного товариства «Укрекскавація» на частки Товариства з обмеженою
відповідальністю «Укрекскавація - В», правонаступника Приватного акціонерного товариства «Укрекскавація».
6. Затвердження передавального Акту між Приватним акціонерним товариством «Укрекскавація» та Товариством з обмеженою відповідальністю
«Укрекскавація - В», правонаступником Приватного акціонерного товариства
«Укрекскавація».
7. Призначення уповноваженої особи, що має надавати, засвідчувати та
отримувати документи, щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Укрекскавація».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України
«Про акціонерні Товариства»: http:// www.exkavacia.com .
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні,
робочий час за місцезнаходженням Товариства: місто Вінниця, вулиця Айвазовського 26, адмінбудинок Товариства, приймальна (нумерація кабінетів
відсутня), а в день зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний – Голова комісії з припинення ПрАТ «Укрекскавація» Швидкий Василь Володимирович, тел. для довідок (0432)53-94-92.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Голова комісії з припинення ПрАТ «Укрекскавація» Швидкий Василь Володимирович.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

4. Найменування, аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності, Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська
фірма «Наталія», ідентифікаційний код юридичної особи 33253896.
5.Інформація про загальні збори В звiтному роцi чергові та позачергові
загальнi збори акціонерів не скликались i не проводились в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх скликання. 6. Інформація про
дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо
виплати дивідендів не приймалось.
Директор _________________ Дмитренко І.С.

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Стрижiвське», ідентифікаційний код юридичної
особи 13555946, 13555946, місцезнаходження 12525, Житомирська обл.,
Коростишiвський р-н, с. Стрижiвка, міжміський код та телефон емітента (04130)
35291. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 13.03.2018 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.stryzhivske.ho.ua.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Приватне акцiонерне
товариство «Виробничо-закупiвельне
пiдприємство «Хмiль», ідентифікаційний код юридичної осо1.Повне найменування емітента

би 05471336, місцезнаходження 10001, м. Житомир, вул. Металiстiв, буд.6.
Міжміський код та телефон емітента 0412 427679.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії. 13 березня 2018 року.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.vzphmil.ho.ua.
4.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності. ТОВ «Аудиторська
фiрма «Наталiя», 33253896.
5.Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 15.03.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на зборах: 1Обрання членiв
лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради за 2016 рiк, звiту виконавчого органу за 2016 рiк, звiту Ревiзiйної
комiсiї за 2016 рiк. 4.Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016
рiк. 5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 6.Розподiл прибутку i
збиткiв Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 роцi. 7.Прийняття
рiшення щодо змiни типу та найменування Товариства з публiчного акцiонерного
товариства на приватне акцiонерне товариство. 8.Внесення та затвердження змiн
до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення
особи, уповноваженої на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї та визначення особи, уповноваженої здiйснити всi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї
Статуту Товариства в новiй редакцiї. 9.Про скасування: Положення про Наглядо-
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ву Раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревiзiйну комiсiю,
Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння. 10.Затвердження в новiй редакцiї Положення про Наглядову Раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревiзiйну комiсiю,
Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Принципiв (кодексу) корпоративного
управлiння. 11.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови i членiв
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 12.Про обрання кiлькiсного складу членiв
Наглядової ради, визначення строку повноважень членiв Наглядової ради. Про
затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 13.Про обрання
кiлькiсного складу членiв Ревiзiйної комiсiї, визначення строку повноважень членiв
Ревiзiйної комiсiї. 14.Обрання членiв Наглядової ради. 15.Обрання членiв Ревiзiйної
комiсiї. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів,
відсутні. З усіх питань, що розглядалися на зборах, були прийняті рішення.
За ініціативою Наглядової ради Товариства 18.07.2017 р. були проведені
позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшень
з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3.Внесення та затвердження змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення
особи, уповноваженої на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї та визначення особи, уповноваженої здiйснити всi дiї, необхiднi для державної
реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. Особи, що подавали пропозиції до переліку
питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на зборах, були прийняті рішення.
6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Голова правлiння ____________ Латашевич Олексiй Андрiйович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Галактон»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Приватне акціонерне товариство «Галактон» (ідентифікаційний код
00445771, місцезнаходження: 04655, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 28 А
(літера Г), далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних
зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться
16.04.2018 р. о 10:00 годині за адресою: 04080, м.Київ, вул.Кирилівська, 40, будівля Р, офіс 302.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів
лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ступак Олени Володимирівни, членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анатасіївни та Багана Валерія Володимировича.
3. 2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити порядок проведення загальних зборів:
доповідь з питань Порядку денного - до 10 хв.;
виступаючим - до 5 хв.;
запитання до виступаючих подавати у письмову вигляді секретарю
загальних зборів;
проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;
підрахунок голосів - до 10 хв.;
4. оголошення підсумків голосування - до 3 хв.
5. 3. Звіт тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора.
Проект рішення: Затвердити звіт тимчасово виконуючого обов’язки
Генерального директора Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році.
6. 4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради.
7. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за
2017 рік.
8. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в
тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
9. 6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Прибуток за 2017 рік в розмірі 4 955 000 грн. залишити нерозподіленим.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2018 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
10. 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства
України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову
загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та Секретаря загальних
зборів Лутака Олексія Миколайовича підписати Статут в новій редакції.
Уповноважити тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Лисака Григорія Степановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства
шляхом викладення їх в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про наглядову раду», у зв’язку
з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом
викладення їх в новій редакції.
10. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення: Схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчинений Товариством, а саме:
Додаткова угода до Договору № КРЕМГАЛ-02 про надання поворотної
фінансової допомоги від 19 січня 2016, укладена 13 грудня 2017 року, між
Товариством та Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький
міськмолокозавод» про продовження дії цього договору до 15 травня
2018 року.
Додаткова угода №2 до Договору №ДУГАЛ-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 17 листопада 2014 року, укладена 14 грудня
2017 року, між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон», про продовження дії цього договору до 15 травня
2018 року.
11. Надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством правочинів,
щодо яких є заінтересованість, а саме:
Укладення з Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький
міськмолокозавод» договору про надання фінансової допомоги з орієнтовною сумою договору 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копі-

йок на строк до 31.12.2018 року, з наданням повноважень Генеральному
директору Товариства на підписання ним такого Договору та будь-яких
додаткових угод та доповнень до даного договору в межах зазначеної
суми.
Укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон» договору про надання матеріальної допомоги з орієнтовною сумую договору 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого
Договору та будь-яких додаткових угод та доповнень до даного договору в межах зазначеної суми.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 10 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 16 квітня
2018 року з 09:00 до 09:45 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 обмежуючись
цим:
керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом
юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про
надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних
зборах Товариства;
представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику 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 загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та т.в.о. Генерального 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 представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, пов
новаження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
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: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 28 А, літера Г, 4-ий поверх, офіс ПрАТ «Галактон», кімната для переговорів, у робочі
дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – т.в.о. Генерального директора Лисак
Григорій Степанович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних
зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного
загальних зборів 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 най
менування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому
акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного
з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк 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 звертатися до т.в.о. Генерального
директора Лисака Григорія Степановича за наведеним нижче номером телефону.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.02.2018 року, загальна
кількість простих іменних акцій Товариства становить 23 126 796 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 22 560 386 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://galakton.
emitents.net.ua
Довідки за телефоном: (044) 594-80-00.
Наглядова рада
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ЗАВОД МІНВОДИ» (код за ЄДРПОУ 00382728) повідомляє, що
19 квітня 2018 року о 12 год. 00 хвилин за адресою: 51281, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с.Знаменівка, вул. Жукова, 1А, каб. №2 відбудуться чергові загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів проводитиметься в день і за місцем проведення зборів з 11 год. 30 хвилин до 11 год.50 хвилин. Для реєстрації
учасникам Зборів акціонерів необхідно при собі мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену, згідно з чинним
законодавством України, довіреність на право участі та голосування
на зборах акціонерів Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, - на 24:00 годину 13 квітня 2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів;
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів, прийняття
рішень з питань порядку та регламенту проведення Зборів.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товари за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
4. Про розгляд звіту Генерального директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік;
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства;
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2018 рік;
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на
підписання нової редакції Статуту Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції
З документами, необхідними для прийнятті рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходження То-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

(надалі Товариство, код ЄДРПОУ 32856284, місцезнаходження Товариства: 03040, місто Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, офіс 403) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
27 квітня 2018 року о 11:00 год. за адресою: 03040, місто Київ, проспект
Голосіївський, будинок 70, офіс 403. Реєстрація учасників зборів відбудеться 27 квітня 2018 року з 10.00 до 11.00 год. за місцем проведення Загальних зборів. Право на участь у Загальних зборах матимуть особи, які
включені до переліку акціонерів складеного станом на 24 годину за три
робочих дні до дня проведення Загальних зборів, а саме: станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про визначення порядку проведення Загальних зборів. Про Обрання
лічильної комісії. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за
2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за
2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за
2017 рік.
.Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
50 090
50 131
Основні засоби
23
14
Довгострокові фінансові інвестиції
75
75
Запаси
3
3
Сумарна дебіторська заборгованість
4149
3 602
Грошові кошти та їх еквіваленти
166
14
Нерозподілений прибуток
65
61
Власний капітал
50 088
50 080
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вариства у приймальні виконавчого директора в робочі дні з 8:00 год.
до 17:00 год. Відповідальним за порядок ознайомлення з документами
є секретар Єгорушкіна Лілія Володимирівна.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://novotroitska.ua/content/42_emitent
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн)*
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
51352
79300
Основні засоби (за залишковою вартістю)
25128
24364
Запаси
22571
28357
Сумарна дебіторська заборгованість
539
18451
Гроші та їх еквіваленти
26
43
Нерозподілений прибуток (непокритий
(21620)
(16301)
збиток)
Власний капітал
(7716)
(1720)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
1016
1016
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
5019
28236
Поточні зобов’язання і забезпечення
54049
52784
Чистий фінансовий результат: прибуток
(4035)
(5996)
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
101576
101576
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію (грн)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний
______________
___________________
директор
(підпис)
А.Л.Чупрін

Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

50 000
-------2
8
50 000
-------

50 000
------51
44
50 000
-----------

-------

-----------
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Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://www.altera-finance.com/ukr/assets/
Свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надавати за адресою: 03040, місто Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, офіс 403. 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для участі у Загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та доручення на право участі та голосування на Загальних зборах для представників акціонерів, оформлене згідно вимог чинного законодавства. Довіреність
на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 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 передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах
акціонерів на свій розсуд.
Від дати надіслання цього повідомлення та до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів за адресою: 03040, місто Київ, проспект Голосіївський , будинок 70, офіс 403, понеділок – п’ятниця, з 10-00 до 18-00 год.
Наглядова рада
ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Вищеольчедаївське»
Повідомлення про проведення річних загальних зборів
акціонерів.
Приватне акціонерне товариство
«Вищеольчедаївське»
(код ЄДРПОУ 00385520, 23441, Вінницька область,
Мурованокуриловецький район,
селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7»А», тел./факс
(04356) 3-64-32,
електронна поштова адреса - par@00385520.pat.ua ).
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів:
24.04.2018 року о 10 год.00 хв.,
Місце проведення річних Загальних зборів: Вінницька область, Мурованокуриловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7»А», адмінкорпус, приймальна Товариства (приймальна нумерації не має).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах на 24 годину 18.04.2018 року.
Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що
посвідчує особу.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його
права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також
може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право
участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи
видається її органом.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту
порядку денного 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.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних
зборів акціонерів, обрання голови і секретаря річних Загальних зборів та
порядку голосування.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність
за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році,
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш
як одного року з дати прийняття такого рішення.
Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та
інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про
акціонерні Товариства»: - www.00385520.pat.ua.
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у
робочі дні, робочий час за адресою Товариства: 23441, Вінницька область, Мурованокуриловецький район,селище Малий Обухів, вулиця
Аграрна, будинок 7»А», бухгалтерія (кабінети нумерації не мають), а в
день зборів за місцем їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Дмитрук Володимир Іванович, тел. для
довідок (04356) 3-64-32.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «Вищеольчедаївське» В.І.Дмитрук.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 00901387, місцезнаходження10005, м. Житомир, вул. Чуднiвська,
буд.104, міжміський код і телефон емітента (0412) 24-44-02.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 13.03.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.ztagromash.ho.ua.
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності. ТОВ «Аудиторська
фiрма «Наталiя», 33253896
5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв
були проведені 20.04.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування
та бюлетенiв для кумулятивного голосування. 3. Обрання головуючого та
секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшень з питань порядку
проведення загальних зборiв. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк, звiту виконавчого органу за 2016 рiк,
звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 5.Затвердження висновкiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства, отриманих
за результатами роботи в 2016 роцi. 8.Прийняття рiшення щодо змiни типу
Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне
товариство та прийняття рiшення про змiну найменування Товариства.
9. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Визначення особи, уповноваженої на
пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. 10.Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган
Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про
Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Принципiв (кодексу) корпоративного
управлiння Товариства. 11.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови i членiв Наглядової ради Товариства. 12.Про визначення строку повноважень членiв Наглядової ради. Про затвердження умов договорiв,
що укладатимуться з головою i членами Наглядової ради, встановлення
розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 13.Обрання членiв На-

глядової ради Товариства.Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. Результати розгляду питань порядку
денного: з питань 1-7, 13 порядку денного загальних зборів акціонерів були
прийняті рішення, з питань 8-12 порядку денного зборів рішення прийняті
не були.
За ініціативою Наглядової ради Товариства 20.06.2017 р. були проведені позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Перелік питань, що розглядалися
на загальних зборах: 1. Обрання складу лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв. 2.Обрання голови та секретаря позачергових загальних
зборiв акцiонерiв. 3.Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв. 4.Про припинення
ПАТ «Житомирський завод «Агромаш», шляхом перетворення-реорганiзацiї
в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю та затвердження порядку та
умов перетворення. 5.Обрання Голови та членiв комiсiї з припинення товариства, шляхом його перетворення. 6.Затвердження плану перетворення
товариства, визначення порядку, умов та строкiв перетворення. 7.Затвердження порядку та умов обмiну акцiй товариства на частки у статутному
капiталi товариства, що створюється. 8. Затвердження строку, порядку та
умов викупу акцiй у акцiонерiв у вiдповiдностi до процедури та умов проведення перетворення-реорганiзацiї.Особи, що подавали пропозиції до
переліку питань порядку денного зборів, відсутні. Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, що розглядалися на загальних зборах
акціонерів, були прийняті рішення.
За ініціативою Наглядової ради Товариства 27.12.2017 р. були проведені позачерговi загальнi збори акцiонерiв Перелік питань, що розглядалися
на загальних зборах: 1. Обрання складу лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.3.Порядок та
спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах
акцiонерiв.4. Затвердження передавального акту ПАТ «Житомирський завод «Агромаш». Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. Результати розгляду питань порядку денного: з
усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прий
няті рішення.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Голова комісії з припинення ____________ Лiсовський Вiктор
Фелiксович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«немирівське районне підприємство «Агромаш»

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство
«немирівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567374, місцезнаходження: 22800, Вінницька
область, місто Немирів, вулиця Соборна, 208, ел.поштова адреса agromashn@i.ua, тел/факс (04331) 22730)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 24 квітня 2018 року о 10.00 год.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 22800, Вінницька область, місто Немирів, вулиця Соборна 208, адмінбудинок Товариства, актова зала (актова зала нумерації не має).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах:
з 9 год.00хв. до 9 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
Загальних зборах станом на 24 годину 18.04.2018 року.
Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що
посвідчує особу. Акціонер має право видати довіреність на право участі та
голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком
представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого
представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє
його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника.
Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також
може посвідчуватися депозитарною установою.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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.
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України»
власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на
участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначені
кворуму і голосуванні.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів,
прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних
зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прий
няття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як
одного року з дати прийняття такого рішення.
Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та станом на дату складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах : www.03567374.pat.ua
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, робочий
час за адресою товариства: 22800, Вінницька область, місто Немирів, вулиця Соборна 208, адмінбудинок Товариства, бухгалтерія (нумерація кімнат
відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – директор Товариства Павло Петрович Гнасько, тел.(04331)22730.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «Немирівське районне підприємство «Агромаш»
П.П.Гнасько

ПРИВАТНе АКЦIОНЕРНе ТОВАРИСТВо
«РIПКИНСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО 17444»

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIПКИНСЬКЕ
АВТОПIДПРИЄМСТВО 17444»
(Код за ЄДРПОУ 03119693, надалі – Товариство)
Адреса місцезнаходження Товариства: 15000, Чернігівська область,
смт. Ріпки, вул. Любецька, 5.
Повідомляємо про скликання «20» квітня 2018р. о 10.00 чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, місце проведення за адресою місцезнаходження Товариства: 15000, Чернігівська область, смт. Ріпки, вул.
Любецька, 5, актовий зал.
Реєстрація акціонерів та їх представників (за дорученням)відбудеться в
день проведення Загальних зборів акціонерів за місцезнаходження Товариства з 9.00 до 9.50.Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ,
що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлене доручення та документ, що посвідчує особу.
Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження звіту виконавчого органу про результати фінансовогосподарської діяльності товариства за 2017 рік та напрямки розвитку на
2018 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річних результатів діяльності та річної фінансової звітності (балансу) підприємства.
7. Розподіл прибутку за 2017 рік та плановий розподіл прибутку на 2018
рік.
8. Про продаж об’єктів нерухомості та інших основних засобів.
З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки
до позачергових Загальних зборів в робочі дні з 1400до 1700, звернувшись
за адресою місцезнаходження Товариства: 15000, Чернігівська область,
смт. Ріпки, вул. Любецька, 5 кабінет Голови правління, а також в день проведення позачергових Загальних Зборів - у місці їх проведення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
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рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерів Товариства: http://repki.pat.ua.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова правління Ткаченко Сергiй Миколайович. Тел. для довідок: (04641) 2-13-70.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»,
акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних
Зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу
органів Товариства. Пропозиції вносяться в письмовій формі не пізніше ніж
за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів.
Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та
відповідних положень статуту Товариства, акціонер має право призначити
свого представника (представників) для участі у Загальних Зборах, який здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана акціонером-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 акціонера-юридичної особи видається її
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах
може містити завдання щодо голосування з питань порядку денного. Якщо
довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі
питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, а
саме 24.00год. 16 квітня 2017 року.
Станом на 12 березня 2018 року (дата складення переліку осіб, яким
надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів) загальна
кількість акцій Товариства складає 494 480 (чотириста дев’яносто чотири
тисячі чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій — 276 073 (двісті сімдесят шість тисяч сімдесят три) штук простих
іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Директор
Ткаченко С.М.

№50, 14 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ – 12»
1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ 00308531
3. Місцезнаходження 20901, Черкаська обл., Чигиринський р-н, м. Чигирин, вул. Мiлiонна, 247
4. Міжміський код, телефон та факс 0474025986
5. Електронна поштова адреса em00308531@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
em00308531.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 06.03.2018 р. Голову наглядової
ради Новицьку Ольгу Григорiвну переобрано на новий термiн три роки.
Посада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх пяти рокiв пенсiонер. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента –25,26 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв 06.03.2018 р. Члена наглядової ради Тарасенка Анатолiя
Андрiйовича переобрано на новий термiн три роки. Посада, яку обiймала
посадова особа протягом останнiх пяти рокiв - пенсiонер. Володiє часткою
у статутному капiталi емiтента – 0,37 %. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на
оприлюдення паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
06.03.2018 р. члена наглядової ради Радченко Ганну Олександрiвну переобрано на новий термiн три роки. Посада, яку обiймала посадова особа
протягом останнiх пяти рокiв - пенсiонер. Володiє часткою у статутному
капiталi емiтента – 10,22 %. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 06.03.2018 р.
Ревiзора Бузько Наталiю Iванiвну переобрано на новий термiн три роки.
Посада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх пяти рокiв пенсiонер. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,02 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Рiшенням
виконавчого органу вiд 06.03.2018 р. звiльнено з посади головного бухгалтера Новицького Володимира Миколайовича за угодою сторiн. На посадi
перебував шiсть рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента –
0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Посада голоного бухгалтера штатним розкладом не передбачена.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор
Новицький Микола Iванович
07.03.2018 р.

Приватне акціонерне товариство «ПоділляПлюс» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

19 квітня 2018 року за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська,13,
клуб підприємства. Реєстрація акціонерів з 9-00 до 11-00 год. Початок зборів об 11-00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах – 24-00 година 13 квітня 2018 року. Проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 3. Звіт правління про підсумки
діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства
на 2018 рік. 4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2017 рік. 5. Звіт
та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік. 6. Про порядок розподілу прибутку. 7. Затвердження річного звіту та балансу
ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2017 рік. З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства, в
планово-економічному відділі, відповідальна особа Михацький О.А., з дня
опублікування в робочі дні з 10-00 до 12-00 години, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Телефони для довідок 038-2-67-25-07,
038-2-72-81-83. Адреса власного сайту Товариства, на якому можна ознайомитись з проектами рішень по питаннях порядку денного: http://autobus.km.ua/.
Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів засвідчену довіреність. Також акціонери можуть подавати товариству письмові запити щодо
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства і подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, на адресу Товариства:
м. Хмельницький, вул. Тернопільська,13.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попере2017 дній 2016
Усього активів
1204
1227
Основні засоби
4079
4165
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
137
199
Сумарна дебіторська заборгованість
64
88
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (збиток)
-1833
-2245
Власний капітал
-44
-456
Статутний капітал
887
887
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
974
1916
Чистий прибуток (збиток)
412
17
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3548564 3548564
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, втрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
45
51
Наглядова рада

Приватне акціонерне товариство «ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНТЕХЦЕНТР»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІНТЕХЦЕНТР»
Приватне акціонерне товариство «ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР «ІНТЕХЦЕНТР» (ідентифікаційний код 21547004; місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, далі - Товариство)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться «16» квітня 2018 року о
10 годині 00 хв., за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, корпус Б, III- й поверх, кімната № 1.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів
лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів лічильної комісії Ложко Олени Олександрівни та Галушко Марії Іванівни.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на
загальних зборах.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів: виступи з усіх питань порядку денного - до
20 хвилин; обговорення питання – до 3 хвилин для кожного доповідача,
але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці загальних зборів – до 3 хвилин; загальні збори
провести без перерви.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за
2017 рік.
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства
за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства за результатами 2017 року.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за
2017 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі,
річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку, отриманого Товариством у
2017 році.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, в
розмірі 1.6 тис. грн. залишити нерозподіленим.

69

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№50, 14 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
8. Про внесення змін до запису про перелік засновників (учасників)
юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення: Внести зміни до запису про перелік засновників
(учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме перелік засновників (учасників) Товариства – акціонери,
згідно реєстру.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 10 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 16 квітня 2018
року з 09:00 до 09:45 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 обмежуючись цим:
керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом
юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про
надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних
зборах Товариства;
представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним
законодавством України довіреність, яка надає представнику 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 загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника,
повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального 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 представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, пов
новаження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх
згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2,
корпус Б, III- й поверх, кімната №1 для переговорів, у робочі дні, робочі
години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – Генеральний директор Мишковський Олександр Миколайович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних
зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів 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, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного
з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до
проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним
законодавством України строк 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 звертатися до Генерального директора Мишковського Олександра Миколайовича за наведеним нижче
номером телефону.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна
кількість простих іменних акцій Товариства становить 6990743 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 6 826 319 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://21547004.
infosite.com.ua/
Довідки за телефоном: 044 463-82-66.

Наглядова рада

ПАТ «УкрНДІРА»

До уваги акціонерів ПАТ «УкрНДIРА»!
Наглядова рада ПАТ «УкрНДІРА» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2018 року об 11.00 за адресою:
м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, № 15/15, корпус 55. Реєстрація учасників
загальних зборів акціонерів відбудеться 17 квітня 2018 року з 10.20 до
10.55 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонери ПАТ «УкрНДІРА»
повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, а представники
акціонерів повинні додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства. Перелік акціонерів, що мають право брати
участь у зборах, складається на 24 годину 11 квітня 2018 р. Акціонери можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного зборів у ПАТ
за адресою проведення зборів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за попередньою
домовленністю з відповідальним за надання матеріалів секретарем Наглядової ради Гущиним Г.П. (тел. 068-3220237) та на сайті: ukrniira.com.ua.
І. Проект порядку денного
9) Обрання голови та секретаря загальних зборів ПАТ «УкрНДІРА».
(Проект рішення: «Обрати головою загальних зборів Колесника М.І. та секретарем загальних зборів Гущина Г.П., запропонованих Наглядовою радою»)
10) Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів
ПАТ «УкрНДІРА».(Проект рішення: «Обрати головою лічильної комісії Іванову К.Г., членами лічильної комісії — Фішбейн Ж.А. та Федоришина С.П.,
запропонованих Наглядовою радою»)
11) Розгляд та затвердження звітів Наглядової ради, Генерального директора та ревізійної комісії про науково-виробничу та фінансову діяльність ПАТ «УкрНДІРА» у 2017 р. та напрямків діяльності у 2018 р. (Проект
рішення: «Затвердити звіти Наглядової ради, Генерального директора та
ревізійної комісії про науково-виробничу та фінансову діяльність ПАТ «Укр
НДІРА» у 2017 р. та напрямки діяльності у 2018 р.»)
12) Розгляд та затвердження рішення про розподіл прибутків ПАТ «Укр
НДІРА» та покриття збитків.(Проект рішення: «Затвердити запропоноване
рішення про розподіл прибутків ПАТ «УкрНДІРА» та покриття збитків, дивіденди за 2017 р. не нараховувати та не виплачувати.»)
13) Розгляд та затвердження нової редакції статуту ПАТ «УкрНДІРА»,
затвердження зміни типу АТ. (Проект рішення: «Затвердити запропоновану
нову редакцію статуту ПАТ «УкрНДІРА», затвердити зміну типу АТ на ПРИВАТНЕ»)
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14) Затвердження рішення про припинення повноважень Наглядової
ради. (Проект рішення: «Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради»).
15) Обрання Наглядової ради ПАТ «УкрНДІРА».
16) Затвердження умов цивільно-трудових договорів з членами Наглядової ради. (Проект рішення: «Затвердити запропоновані умови цивільнотрудових договорів з членами Наглядової ради»)
17) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач
них правочинів. (Проект рішення: «Надати згоду на вчинення запропонованих значних правочинів.»)
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «УкрНДІРА» у 2017 р.,
(тисяч грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
31282
28304
Основні засоби
4319
4431
Запаси
12905
11167
Сумарна дебіторська заборгованість та інші
221
1197
оборотні активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
5931
5221
Власний капітал
20222
19842
Статутний капітал
335
335
Довгострокові зобов’язання
0
43
Поточні зобов’язання
11061
8419
Середньорічна кількість акцій (шт.)
335450
335450
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Середня чисельність працівників (осіб)
82
83
У відповідності до вимог діючого законодавства повідомляємо, що станом на 20.02.2018 р. загальна кількість ЦП ПАТ «УкрНДІРА» становить
335450 шт., кількість голосуючих ЦП становить 249336 шт.
Наглядова рада ПАТ «УкрНДІРА»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»
місцезнаходження: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50,
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні за адресою: м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 50, 2-й поверх, кімната № 206 (зала нарад).
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах
акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» проводитиметься 17 квітня 2018 року з
09:00 до 09:30 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 11 квітня 2018.
Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»
(далі по тексту назва ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» також БАНК):
1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
4. Про розгляд Звіту Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Правління.
5. Про розгляд Звіту Спостережної ради про результати діяльності
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його
розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради.
6. Про розгляд Аудиторського висновку (звіту) зовнішнього аудитора
щодо фінансової звітності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про затвердження річного звіту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2017 рік.
9. Про визначення основних напрямів діяльності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
10. Про зміну типу акціонерного товариства ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
11. Про зміну найменування ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
12. Про збільшення статутного капіталу БАНКУ шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу
частини прибутку за 2017 рік.
13. Про випуск акцій БАНКУ нової номінальної вартості.
14. Про внесення змін до Статуту БАНКУ та затвердження його у новій
редакції.
15. Про затвердження та внесення змін до внутрішніх положень БАНКУ.
16. Про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС».
17. Про обрання членів Наглядової ради БАНКУ.
18. Про обрання Голови Наглядової ради БАНКУ з числа обраних членів
Наглядової ради.
19. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів
(контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради БАНКУ, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та
компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання таких
договорів (контрактів).
Перелік питань з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»:
1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Проект рішення з питання першого проекту порядку денного:
1.1. Обрати, строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів акціонерів, Лічильну комісію в наступному складі:
Голова лічильної комісії – Осадча О.А.
Члени лічильної комісії – Фомічова С.Ю., Комарницька О.О.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Проект рішення з питання другого проекту порядку денного:
2.1.Обрати Головою Загальних зборів – Голову Спостережної ради ПАТ
«БАНК АЛЬЯНС» – Гірмана Ю.В., секретарем Загальних зборів – корпоративного секретаря – Жук О.В.
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Проект рішення з питання третього проекту порядку денного:
3.1. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»:
- виступ доповідача з питань порядку денного Загальних зборів, обговорення, відповіді на запитання – до 10 хвилин;
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин;
- підрахунок голосів за результатами голосування – до 10 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – до 5 хвилин.
Особи, які бажають виступити або поставити запитання по порядку денному, піднімають руки і після того як Голова Загальних зборів надасть слово, учасник Загальних зборів виступає або задає питання.

Рішення з питання оголошення перерви у ході проведення Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються у порядку визначеному чинним законодавством шляхом підняття рук.
4. Про розгляд Звіту Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Правління.
Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного:
4.1. Затвердити звіт Правління ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» про результати діяльності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2017 та заходи зазначені в ньому.
4.2. Визнати роботу Правління у 2017 році задовільною та такою, що
відповідає меті та напрямкам діяльності БАНКУ і положенням його установчих документів.
5. Про розгляд Звіту Спостережної ради про результати діяльності
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту
Спостережної ради.
Проект рішення з питання п’ятого проекту порядку денного:
5.1. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» про результати діяльності
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2017 р та заходи зазначені в ньому.
5.2. Визнати роботу Спостережної ради у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності БАНКУ і положенням його
установчих документів.
6. Про розгляд Аудиторського висновку (звіту) зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного:
6.1 Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» щодо фінансової звітності ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС» за 2017 рік.
6.2. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2017 рік відсутня.
7. Про затвердження річного звіту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2017 рік.
Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного:
7.1.Затвердити річний звіт ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2017 рік.
Проект рішення з питання восьмого проекту порядку денного:
8.1. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС» у 2017 році, в сумі 64 289 379,42 грн. розподілити наступним чином:
• частину прибутку в сумі 60 000 000,00 грн. направити на збільшення
статутного капіталу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» .
• частину прибутку в сумі 4 289 379,42 грн., що складає 6,67 % від загальної суми прибутку, направити на збільшення резервного фонду ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС».
9. Про визначення основних напрямів діяльності ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС»
Проект рішення з питання дев’ятого проекту порядку денного:
9.1. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», викладені у формі окремого документа.
10. Про зміну типу акціонерного товариства ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Проект рішення з питання десятого проекту порядку денного:
10.1. Змінити тип акціонерного товариства БАНКУ з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство (з зазначенням типу
акціонерного товариства у Статуті).
11. Про зміну найменування ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Проект рішення з питання одинадцятого проекту порядку денного:
11.1. Змінити офіційне найменування БАНКУ:
- українською мовою: повне з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»;
скорочене з ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» на АТ «БАНК АЛЬЯНС»;
- російською мовою: повне з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК АЛЬЯНС» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК АЛЬЯНС», скорочене з ПАО «БАНК АЛЬЯНС» на АО «БАНК АЛЬЯНС»;
- англійською мовою: повне з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «BANK
ALLIANCE» на JOINT STOCK COMPANY «BANK ALLIANCE», скорочене з
PJSC «BANK ALLIANCE» на JSC «BANK ALLIANCE».
12. Про збільшення статутного капіталу БАНКУ шляхом підвищення
номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2017 рік.
Проект рішення з питання дванадцятого проекту порядку денного:
12.1. Збільшити статутний капітал Банку на 60 000 000,00 грн. до розміру
260 000 000,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій з
12,50 грн. (дванадцяти гривень 50 копійок) до 16,25 грн. (шістнадцяти гривень 25 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини
прибутку за 2017 рік.
13.Про випуск акцій БАНКУ нової номінальної вартості.
Проект рішення з питання тринадцятого проекту порядку денного:
13.1. Здійснити випуск простих іменних акцій Банку у кількості
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16 000 000 штук, новою номінальною вартістю 16,25 грн. (шістнадцяти гривень 25 копійок) кожна, загальною вартістю 260 000 000,00 грн. та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
14. Про внесення змін до Статуту БАНКУ та затвердження його у
новій редакції.
Проект рішення з питання чотирнадцятого проекту порядку денного:
14.1. Внести зміни до Статуту БАНКУ та затвердити його у новій редакції.
14.2. Уповноважити Голову Правління БАНКУ Онищенко Н.В., або особу що
виконує обов’язки Голови Правління, на підписання Статуту в новій редакції.
14.3. Голові Правління, або особі що виконує обов’язки Голови Правління,
здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» з правом передоручення.
15. Про затвердження та внесення змін до внутрішніх положень
БАНКУ.
Проект рішення з питання п’ятнадцятого проекту порядку денного:
15.1. Затвердити зміни до внутрішніх положень БАНКУ та викласти в
новій редакції, у тому числі назви:
-Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»;
-Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
АЛЬЯНС»;
-Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
АЛЬЯНС»;
- Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК АЛЬЯНС».
15.2. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС».
16. Про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ
«БАНК АЛЬЯНС».
Проект рішення з питання шістнадцятого проекту порядку денного:
16.1. Припинити повноваження членів Спостережної ради ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС»:
- Гірмана Юрія Васильовича (незалежний член);
- Картака Володимира Васильовича (незалежний член);
- Бакурової Наталі Сергіївни (представник акціонера Сосіса О.Й.);
- Умнікова Михайла Михайловича (акціонер Банку).
- Декомба Олександр Олегович (незалежний член).
16.2. Повноваження діючих Голови та членів Спостережної ради
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вважати припиненими з моменту прийняття цього
рішення Загальними зборами акціонерів.
17.Про обрання членів Наглядової ради БАНКУ.
Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного
голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
18.Про обрання Голови Наглядової ради БАНКУ з числа обраних членів Наглядової ради.
Обрання Голови Наглядової ради здійснюється з числа членів Наглядової ради обраних шляхом кумулятивного голосування, який набере найбільшу кількість голосів.
19. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової
ради БАНКУ, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів).
Проект рішення з питання дев’ятнадцятого проекту порядку денного:
19.1. Затвердити умови цивільно-правових та/або трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради
БАНКУ, із встановленням розміру винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат, зазначених у таких договорах (контрактах).
19.2. Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради БАНКУ Голову Правління
БАНКУ Онищенко Н.В., або особу що виконує обов’язки Голови Правління.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного загальних зборів акціонерів та інформація визначена ч. 4
ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:
http://alliancebank.org.ua/category/news/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери
мають можливість ознайомитись з документами (матеріалами), пов’язаними
з питаннями порядку денного (проекту порядку денного) Загальних зборів акціонерів, у тому числі проектом договору про викуп БАНКОМ акцій за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, каб. №211, контактні особи:
Жук О.В., Осадча О.А., у робочі дні з 9:00 до 18:00, в п’ятницю – до 16:45 (обідня перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС». Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно
мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, додатково документ, який відповідно до законодавства підтверджує повноваження
представника. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
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денного, Голова Правління Банку Онищенко Н.В. або інша особа, яка виконує
обов’язки Голови Правління Банку в день такого звернення/ознайомлення.
Телефони для довідок: (044) 224-66-70, 224-66-74.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до
дати проведення загальних зборів БАНК надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням БАНКУ у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
2.У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», БАНК надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп БАНКОМ акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної
вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
3. На отримані до дати проведення Загальних зборів письмові запитання
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних
зборів та порядку денного Загальних зборів, БАНК до початку Загальних
зборів надає письмові відповіді. БАНК може надати одну загальну відповідь
на всі запитання однакового змісту.
4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів БАНКУ, а також
щодо нових кандидатів до складу органів БАНКУ, кількість яких не може
перевищувати їх кількісного складу.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ, а щодо кандидатів до складу органів БАНКУ - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени
Наглядової ради БАНКУ 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.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів
БАНКУ подається акціонером 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 пропонується цим акціонером до складу органів БАНКУ.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до
проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів.
Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
У разі подання акціонером пропозиції до порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно подається пропозиція щодо кандидатури для
обрання голови колегіального виконавчого органу БАНКУ або призначення
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних
зборів акціонерів БАНКУ пропозиції акціонерів (акціонера), може бути прий
нято з підстав передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та з інших підстав визначених Статутом БАНКУ та Положенням про
Загальні збори акціонерів БАНКУ.
Оскарження акціонером рішення про відмову у включення його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних
зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про
зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні
якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів
БАНКУ за довіреністю:
Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів БАНКУ може
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Посадові особи органів БАНКУ та їх афілійовані особи не можуть бути
представниками інших акціонерів БАНКУ на Загальних зборах акціонерів.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних
зборах акціонерів БАНКУ може бути інша фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника. Повідомлення акціонером БАНКУ про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися у порядку визначеному
чинним законодавством.
Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного
зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів
БАНКУ, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
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позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах акціонерів БАНКУ 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 акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку
денного Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних
зборах акціонерів БАНКУ представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів БАНКУ на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів БАНКУ.
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.
Інформація про кількість акцій:
Станом на 05 березня 2018 року (дата складання переліку акціонерів,
яким надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ) загальна кількість акцій складає 16 000 000 (шістнадцять
мільйонів) штук простих іменних акцій.
Станом на 05 березня 2018 року (дата складання переліку акціонерів,
яким надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ) загальна кількість голосуючих акцій складає 15 847 443
(п'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок сім тисяч чотириста сорок три) штуки
простих іменних акцій.

БАНКОМ не здійснювався випуск привілейованих акцій.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:
Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує їх особу відповідно до законодавства, представникам акціонерів – додатково документи (довіреність/доручення), що посвідчують їх право на участь та
голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені згідно з вимогами законодавства.
Спостережна рада ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС» (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
777 264
312 971
Основні засоби (за залишковою вартістю)
12 863
6 392
Запаси
14
9
Сумарна дебіторська заборгованість
3 524
816
Гроші та їх еквіваленти
167 755
58 242
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
64 290
35 208
Власний капітал
289 844
187 778
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
200 000
129 779
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
5 723
3 466
Поточні зобов’язання і забезпечення
481 697
121 727
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
64 290
50 036
Середньорічна кількість акцій (шт.)
14 509 649 10 171 879
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
4,43
4,92

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 36018520, місце-

та 609 та в день проведення річних загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова
Правління Швець Леонід Анатолійович. Акціонерам необхідно мати при
собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - документ,
що посвідчує особу, та доручення. Адреса власного веб-сайту, на якому
розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://dzherelo-ins.datastealth.net/

знаходження: 49027, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд.22, відбудуться «24» квітня 2018 р. о 15.00 годині за
адресою: 49027, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд.22, кімната 609. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 14.00 до 14.45 годин за місцем
проведення річних загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2018 р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря
Загальних зборів Учасників Товариства. 3. Визна- чення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Голови
Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства. 5. Звіт
Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2017 р. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 р. 8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у
2017 р. Затвердження розміру річних дивідендів. 9. Визначення основних
напрямків діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених
до проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитись у робочі дні
Товариства, з 9-00 до 18-00 години, за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд.22, 6 поверх, кімнаПовідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство
«Могилів-Подільське автотранспортне
підприємство 10508»

2. Код за ЄДРПОУ: 05460999
3. Місцезнаходження: 24000, Вінницька область, місто МогилівПодільський, проспект Незалежності, 315
4. Міжміський код, телефон та факс: (04337) 6-01-19
5. Електронна поштова адреса: par@05460999.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.05460999.pat.ua
7. Вид особливої інформації: набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства.
ІІ. Текст повідомлення. Дата вчинення дії: 12.03.2018 року емітентом

Спостережна рада ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
66139
66388
Основні засоби(за залишковою вартістю)
10
15
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
4176
2387
Гроші та їх еквіваленти
221
254
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
4270
4273
Власний капітал
66135
66138
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
60500
60500
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
3
141
Поточні зобов’язання і забезпечення
1
109
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
(3)
6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
605000
605000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (0,004960) (0,0026450)
(грн)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління Л.А. Швець

отримано інформацію від власника акцій відповідно до статей 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»;
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття
такого пакета: 0,99 грн. за одну акцію, дата набуття – 12.03.2018 року;
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника
(власників) акцій: Ковальов Володимир Васильович;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в
загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після
набуття права власності на такий пакет акцій: до набуття права власності
на такий пакет розмір частки власника від загальної кількості акцій становив 0%, після набуття права власності став дорівнювати 64,418861 % статутного капіталу товариства. Інформації про розмір частки власника від
загальної кількості голосуючих акцій немає.
ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор Ковальов Володимир Васильович. 13.03.2018 року

73

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№50, 14 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Протокол №1 засідання Ліквідаційної комісії ЗНПІФ «ОТП Подвійний+»
«05» березня 2018 р.
Повідомлення про
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ
(далі – «Повідомлення»)

ЗНПІФ «ОТП Подвійний+» (код за ЄДРІСІ 23200171)

(далі – «Фонд»), у зв’язку з ліквідацією.
1. У зв’язку з закінченням терміну діяльності Фонду, Загальними зборами
учасників ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (код за ЄДРПОУ 35290039) було прийнято рішення (Протокол ЗЗУ № 159 від 27.02.2018 р.) про ліквідацію Фонду.
2. Учасники Фонду (за наявності) подають особисто або через своїх
представників заявки на отримання розрахунків, у формі встановленій законодавством, до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії.
3. Строк прийняття заявок на отримання розрахунків від учасників Фонду (за наявності) починається з дня публікації цього Повідомлення про
розрахунки з учасниками Фонду в одному із офіційних друкованих органів
та здійснюється у строк не більше 60 календарних днів.
4. Строк прийняття Заявок на отримання розрахунків може бути скорочений за рішенням Ліквідаційної комісії Фонду у разі якщо: до закінчення строку
прийняття заявок на отримання розрахунків усі учасники Фонду подадуть такі
заявки та\або у інших випадках, що не суперечать вимогам законодавства.
5. Ліквідаційна комісія Фонду опрацьовує заявки протягом 10 робочих
днів після завершення строку прийому заявок від учасників Фонду, визначеного пунктом 3 цього Повідомлення.
6. Ліквідаційна комісія Фонду забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершення
строку опрацювання заявок учасників Фонду, зазначеного у пункті 4 цього
Повідомлення. Після реалізації активів, складення балансу Фонду та довідки про вартість чистих активів Фонду, Ліквідаційна комісія Фонду здійснює
розрахунки з учасниками Фонду (за наявності). Разом із заявкою на викуп
особисто або через представника учасник підписує договір купівлі-продажу
цінних паперів та надає розпорядження зберігачу цінних паперів, в якому
відкритий його рахунок у цінних паперах. Після отримання зазначених вище
від учасника Фонду документів, Ліквідаційна комісія Фонду підписує такі документи протягом робочого дня, в якому прийняті такі документи.
7. Розрахунок з учасниками Фонду здійснюється Ліквідаційною комісією Фонду у строк, що не перевищує трьох місяців з дати закінчення реалізації активів Фонду.
8. Для отримання розрахунку учасник (інвестор) повинен пред’явити:
• Інвестор-фізична особа – паспортний документ, в тому числі іншої
сторони подружжя, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за
наявності), в тому числі іншої сторони подружжя;
• Інвестор-юридична особа – статут, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (виписку з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців), довідку про відкриття поточного рахунку в банку, копію протоколу або наказу про призначення керівника;
• представник Учасника - паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси Учасника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.
9. Розрахунки з Учасниками Фонду (за наявності) здійснюються виключно грошовими коштами, шляхом безготівкового перерахування цих
коштів на рахунки та на умовах, визначених в заявках на викуп інвестиційних сертифікатів, поданих Учасниками Фонду.
10. Розрахунки з Учасниками Фонду (за наявності) здійснюються за
розрахунковою вартістю інвестиційного сертифікату Фонду. Розрахункова
вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу.
11. У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду, визначеного пунктом 3 цього Повідомлення, не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у
строки, зазначені у цьому Повідомленні, звернулися для отримання розрахунку, Ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду забезпечує депонування коштів, що залишилася
за непред'явленими до викупу в установлений строк інвестиційними сертифікатами Фонду шляхом: укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - власника інвестиційних сертифікатів Фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок
відповідної суми грошових коштів, перерахування суми грошових коштів на
рахунок юридичної особи - власника інвестиційних сертифікатів Фонду.
12. Можливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування не передбачена.
13. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 03680,
Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28 (Літера «Д»), тел./факс
(044) 492 34 69.
Голова Ліквідаційної комісії /______ Меженська Н.Л.
Члени Ліквідаційної комісії /____ Андрієнко Є.О. /____Терещенко В.В.
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ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо
«ПРИЗМА»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЗМА»,
(код за ЄДРПОУ 13667349)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри (Комінтерну), Б.18.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 01032, м. Київ,
вул. С. Петлюри (Комінтерну), Б. 18, торговий зал магазину «Оптика».
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 20.04.2018 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 09 год. 20 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 09 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 год. 10 хв.
Для реєстрації учасникам загальних зборів треба мати: акціонерам –
паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі в загальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства.
Акціонери, до дати проведення загальних зборів, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 9-00 до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
та з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування за місцезнаходженням Товариства: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри (Комінтерну), Б.18, торговий зал магазину «Оптика», а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – директор Ляшенко Ігор Валентинович. 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 16 квітня 2018 р. ( за три робочих дні до дати проведення зборів).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів, затвердження
регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності
Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) про виконану роботу протягом
2017 року, затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора) з приводу
річного звіту та балансу Товариства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової
ради, Директора та Ревізійної комісії (Ревізора).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. Затвердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2017 рік.
7. Про попереднє схвалення умов значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2018 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ПРИЗМА» (тис. грн)
Період
Показники
звітний
попередній
Усього активів
1791
2242
Основні засоби
1528
1590
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
174
174
Сумарна дебіторська заборгованість
89
97
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
1764
2217
Власний капітал
1782
2236
Статутний капітал
13
13
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
9
7
Чистий прибуток (збиток)
(71)
(136)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
26
26
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Численність працівників на кінець
5
6
періоду (осіб)
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор ПрАТ «ПРИЗМА»
Ляшенко Ігор Валентинович.
Телефон для довідок: (044) 524-81-20
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень з питань, включених до порядку денного: www.prizma.prat.in.ua.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
“Кульчинський силiкатний завод”
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне
товариство "Кульчинський
силiкатний завод"
2. Код за ЄДРПОУ
05466878
3. Місцезнаходження
45241, Волинська обл.,
Кiверцiвський р-н, с.Кульчин,
Заводська,1
4. Міжміський код, телефон та факс
0336598985 0332784212
5. Електронна поштова адреса
ksz.ukr@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка www.kulchyn.com.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЦУМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 24566858
3. Місцезнаходження: 36020 м. Полтава, вул. Соборності, 28/13
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 610 372, (0532) 610 372
5. Електронна поштова адреса: zym_poltava@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: tdcum.org.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів товариства 12.03.2018 року прийнято
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності
та можуть вчиняти з товариством до кінця поточного року з дати прийняття

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
12.03.2018 звільнено Головний бухгалтер Токарєва Оксана Ярославiвна
паспорт АС 492989 виданий 03.12.1998 Кiверцiвським РВ УМВС у
Волинськiй областi. Акціями емітента не володіє. Перебувала на посадi
10 рокiв. Звiльнена на пiдставi наказу директора №79-К вiд 12.03.2018. На
посаду головного бухгалтера нiкого не призначено.
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
Троцюк Сергiй Ананiйович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)

цього рішення. Встановити, що попереднє надання згоди стосується вчинення значних правочинів щодо: 1. Продажу належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЦУМ» нерухомого майна
за ціною не нижче ринкової. 2. Укладання договору про спільну діяльність
відносно належних ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЦУМ» об'єктів нерухомого майна, за погодженням з Наглядовою радою, умов договору. Гранична сукупна вартість правочинів - 100 000
тис. грн. Вартість активів емітента, за даними останньої рачної фінансової
звітності - 21 140,5 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності товариства - 473%. Загальна кількість голосуючих акцій 2 500 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі
у загальних зборах - 2 500 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 2 500 000 штук, кількість голосуючих
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 штук.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Шпак Микола Миколайович
12.03.2018
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