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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 № 1843 (зі змінами), підпункту а) пункту 3 роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 р. № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 р. за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно 
до документів, наданих Закритим акціонерним товари-
ством «Страхова компанія «Професійний захист», 04211, 
м. Київ, вул. Приозерна, 2, код за ЄДРПОУ: 32774935, на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з ліквідаці-
єю акціонерного товариства, скасовано реєстрацію ви-

пуску акцій Закритого акціонерного товариства «Стра-
хова компанія «професійний захист». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій Закритого акціонерного това-
риства «Страхова компанія «Професійний захист» від 
02 квітня 2004 року № 171/1/04, видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку (дублікат вида-
но Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 26 жовтня 2017 р.), анульовано – розпорядження 
№ 79-Кф-С-а від 12 березня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами та доповнен
нями), та відповідно до документів, наданих ВАТ «Трот-

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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нКцпфр інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 13 березня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів щодо критеріїв визначення осіб з високими статками»

прийнято рішення
із зауваженнями

2. Про затвердження Змін до Планів імплементації прийнято рішення
3. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»

прийнято рішення
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тола» (вул. Тобілевича, буд.8, м. Львів, 79018, код за 
ЄДРПОУ: 20835669) на відновлення обігу акцій. Віднови-
ти обіг акцій ват «троттола» (код за ЄДРПОУ: 
20835669)  – розпорядження № 7-Кф-во від 13 берез-
ня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі п. 3 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, на-
даних головою ліквідаційної комісії ПрАТ «Сервіс – Побут» 
(42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Жовтнева, 12, 
код за ЄДРПОУ: 03062007) на скасування реєстрації ви-
пуску акцій у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію 
випуску акцій прат «Сервіс – побут». Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПрАТ «Сервіс – Побут» від 18 серп-
ня 2010 року №  39/18/1/10, видане 04.08.2011 року Сум-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №  80-Кф-С-а від 12 березня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о.  директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на 
підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№  737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до 
документів, наданих ПАТ «Лопушанський кар’єр» (с. Ло-

пушня, Рогатинський район, ІваноФранківська область, 
77044, код за ЄДРПОУ: 00373729) на зупинення обігу ак-
цій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій пат «лопушанський кар’єр» – роз-
порядження № 65-Кф-З від 14 березня 2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«16» березня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о.  директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на 
підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№  737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до 
документів, наданих ЗАТ «Торгівельний центр  2000» 
(вул. Б. Хмельницького, 24, м. Харків, 61050, код за 
ЄДРПОУ: 34330934) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій Зат «торгівельний центр - 2000» – розпоря-
дження № 64-Кф-З від 14 березня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«16» березня 2018 року.
14.03.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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до уваги акціонерів
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«аЗовЗовнІШтранС»
ІнформацІйне повІдомлення

приватне аКцІонерне товариСтво «аЗовЗовнІШтранС» 
(надалі  товариство), місцезнаходження: 87510, Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Корабельна, 2, повідомляє про проведення річних 
(чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
16 квітня 2018 року об 11:00, за адресою: 87510, донецька область, 
м. маріуполь, вул. Корабельна, 2, актова зала.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних збо-
рах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде проводи-
тися 16 квітня 2018 року з 10:00 до 10:50 за місцевим часом за міс-
цем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представни-
кам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує 
повноваження представника (для керівників юридичних осіб – доку-
мент про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – 
юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без 
довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі 
у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства України). 

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікува-
ти особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Това-
риства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним ста-
ном на 24 годину 10 квітня 2018 року).

перелік питань, що виносяться на голосування  
(проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-

лосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товари-
ства 16 квітня 2018 року. 

3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прий
няття рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства. 
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
9. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса вебсайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: www.avt.ua

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з 
документами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних 
зборів, за адресою: Україна, 87510, Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Корабельна, 2, кабінет №18, у робочі дні в період з 16 березня 
2018 до 16 квітня 2018 з 14:00 до 16:00; а у день проведення Загаль-
них зборів 16 квітня 2018 року з 10:00 до 10:50 у місці їх проведення за 
адресою: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Корабельна, 2, 
Актова зала. 

Ознайомитись з вказаними вище документами у вказані вище стро-
ки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності 
відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують 
статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у пись-
мовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного За-
гальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загаль-
них зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: (0629) 407838, . Посадова особа – Багаєв 
Валерій Костянтинович. 

Генеральний директор
прат «аЗовЗовнІШтранС»  Багаєв в.К.

приватне аКцІонерне товариСтво «аЗовЗовнІШтранС»

Україна 04200, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880
ШановнІ аКцІонери

Наглядова рада прат «СК «мир» повідомляє акціонерів про скликання 
річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР», що відбудуться 
24 квітня 2018 року о 14 годині 30 хвилин за адресою: м. Київ, вулиця 
Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880 (приймальня Голови правління 
товариства). реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день прове-
дення Загальних зборів з 14 години 00 хвилин до 14 години 20 хвилин 
за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для реє-
страції акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – 
паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів прат «СК «мир», буде складено на 24 годину 18 квітня 
2018 року.

порядок денний річних загальних зборів акціонерів
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК 

«МИР» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії То-
вариства. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР: затвердження регламенту роботи річ-
них загальних зборів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «МИР» про роботу за 
2017  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СК «МИР» про роботу за 
2017  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК 
«МИР»за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «МИР»за 2017 рік, в тому числі 
фінансової звітності ПрАТ «СК «МИР»за 2017 рік. 

7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «МИР» за підсумками робо-
ти за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження 
розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «СК «МИР» правочинів з за-

інтересованістю.

Адреса веб-сайта ПрАТ «СК «МИР», на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://sk-mir.com/

Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з доку-
ментами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за 
адресою: Україна, 04200, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, 
офіс 880 (приймальня Голови Правління Товариства), та на вебсайті за 
адресою: http://www.skmir.com/, а в день проведення загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Товариства. 

Телефон для довідок: (044) 3900888.
наглядова рада прат «СК «мир»

основні показники фінансово-господарської діяльності
прат «СК «мир» (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 92312 135626
Основні засоби 25 11
Довгострокові фінансові інвестиції 69758 91373
Запаси 1 2
Сумарна дебіторська заборгованість 6350 7403
Грошові кошти та їх еквіваленти 10512 11010
Нерозподілений прибуток 56144 15768
Власний капітал 129936 129936
Статутний капітал 50050 50050
Довгострокові зобов’язання 13117 13925
Поточні зобов’язання 5403 7533
Чистий прибуток (збиток) 40376 1084
Середньорічна кількість акцій (шт.) 500500000 500500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

15 15

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя «мир»
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Україна 04200, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880
ШановнІ аКцІонери

Наглядова рада прат «СтраХовий алЬянС «мерКУрІй» повідом
ляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ», що відбудуться 24 квітня 2018 року о 11 годині 
00 хвилин за адресою: м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, 
офіс 880. реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведен-
ня Загальних зборів з 10 години 30 хвилин до 10 години 50 хвилин за 
адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстра-
ції акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – пас-
порт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів прат «Са «мерКУрІй», буде складено на 24 годину 18 квіт-
ня 2018 року.

порядок денний річних загальних зборів акціонерів
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА 

«МЕРКУРІЙ» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комі-
сії Товариства. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ»: затвердження регламенту робо-
ти річних загальних зборів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» про роботу за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» про роботу за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «СА 
«МЕРКУРІЙ»за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ»за 2017 рік, в тому 
числі фінансової звітності ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ»за 2017 рік. 

7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» за підсумка-
ми роботи за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвер-
дження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

10. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» правочинів 
з заінтересованістю.

Адреса веб-сайта ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ», на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного: http://sa-merkuriy.com/

Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з доку-
ментами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за 
адресою: Україна, 04200, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, 
офіс  880 (приймальня Директора Товариства), та на вебсайті за адресою: 
http://samerkuriy.com/, а в день проведення загальних зборів – також у міс-
ці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами – Директор Товариства. 

телефон для довідок: (044) 390-08-88.
наглядова рада прат «Са «мерКУрІй»

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «Са «мерКУрІй» (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 20406 20415
Основні засоби 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 20349 20358
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість 4 7
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 1
Нерозподілений прибуток 122 118
Власний капітал 20528 20528
Статутний капітал 20000 20000
Довгострокові зобов’язання 0
Поточні зобов’язання 0 5
Чистий прибуток (збиток) 4 77
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20000 20000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

приватне аКцІонерне товариСтво
«СтраХовий алЬянС «мерКУрІй»

Україна 04200, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880
ШановнІ аКцІонери

Наглядова рада прат «вСеСвІт» повідомляє акціонерів про скликан-
ня річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ», що відбудуться 
24 квітня 2018 року о 12 годині 30 хвилин за адресою: м. Київ, вулиця 
Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880. 

реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення За-
гальних зборів з 12 години 00 хвилин до 12 години 20 хвилин за адре-
сою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації ак-
ціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та 
довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів прат «вСеСвІт», буде складено на 24 годину 18 квітня 
2018 року.

порядок денний річних загальних зборів акціонерів
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕС-

ВІТ» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Това-
риства. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ»: затвердження регламенту роботи річ-
них загальних зборів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВСЕСВІТ» про роботу за 
2017  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ВСЕСВІТ» про роботу за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності 
ПрАТ «ВСЕСВІТ»за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ВСЕСВІТ»за 2017 рік, в тому числі 
фінансової звітності ПрАТ «ВСЕСВІТ»за 2017 рік. 

7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ВСЕСВІТ» за підсумками робо-
ти за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження 
розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ВСЕСВІТ» правочинів з за-

інтересованістю.
Адреса веб-сайта ПрАТ «ВСЕСВІТ», на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://vsesvit-holding.com/

Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з доку-
ментами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за 
адресою: Україна, 04200, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5,  
офіс 880 (приймальня Директора Товариства), та на вебсайті за адресою: 
http://vsesvitholding.com/, а в день проведення загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з матеріалами – Директор Товариства. 

Телефон для довідок: (044) 3900888.
наглядова рада прат «вСеСвІт»

основні показники фінансово-господарської діяльності
прат «вСеСвІт» (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 88 401 84 613
Основні засоби 10 10
Довгострокові фінансові інвестиції 78 697 78 613
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 9 685 5 983
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 -
Нерозподілений прибуток (36 811) (36 943)
Власний капітал 78 763 78 631
Статутний капітал 30 000 30 000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 9 638 5 982
Чистий прибуток (збиток) 132 8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 120000000 120000000
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

приватне аКцІонерне товариСтво
«вСеСвІт»
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повІдомлення 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

публічне акціонерне товариство «Київ – лада» (надалі – ПАТ «Київ – 
Лада», Товариство), Код ЄДРПОУ 00233030, місцезнаходження якого: 
03134, Україна, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд.17, повідомляє про прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 20 квітня 2018 року 
о 10 годині 00 хвилин за київським часом за адресою: 03134, м. Київ, 
вул. Сім’ї Сосніних, 17 в приміщенні К-10.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товари-
ства буде здійснюватись в день проведення зборів за вищенаведеною 
адресою з 09 годин 00 хвилин за київським часом до 09 годин 45 хвилин за 
київським часом.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів Товариства буде складений станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів пат «Київ – лада»:

1. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 
пат «Київ-лада».

Проект рішення: 
Оборати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «КиївЛада» 

в наступному складі:
 Голова лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна;
 Член лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна;
 Член лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна.
2. про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних 

зборів акціонерів товариства.
Проект рішення:
Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товари-

ства:
 Час для виступів доповідачів з питань порядку денного  до 15 хвилин.
 Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку 

денного  до 3 хвилин.
 Час для відповідей на питання, довідки  до 3 хвилин.
 Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане 

лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у 
Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Това-
риства, представникам Товариства, Ревізійної комісії.

 Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання по-
рядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у 
рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, 
або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загаль-
ними зборами Товариства.

 Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства 
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма 
і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були 
видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

 Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами 
реєстраційної комісії з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів 
Товариства» та обраними членами лічильної комісії з усіх інших питань по-
рядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голо-
сування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товари-
ства.

 Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він 
відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис 
(підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера); 
в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (пред-
ставник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше 
одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер 
(представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосуван-
ня більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бю-
летені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час 
підрахунку голосів.

 Бюлетень для голосування не враховується реєстраційною комісією та/
або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної ко-
місії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться 
сторонні написи та/або виправлення.

3. Затвердження річного балансу товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний баланс Товариства за 2016 рік.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово

господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Виконав-
чого органу Товариства за 2016 рік задовільною.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 
2016 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу 

Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.
6. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016 рік та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товари-
ства. 

Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік задовільною. 
7. Затвердження річного балансу товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний баланс Товариства за 2017 рік.
8. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово

господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Виконав-
чого органу Товариства за 2017 рік задовільною.

9. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 
2017 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу 

Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.
10. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2017 рік та 

прий няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії то-
вариства.

Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною.
11. розподіл прибутку та збитків товариства за підсумками роботи 

в 2016 році та в 2017 році.
Проект рішення:
Прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «КиївЛада» за 

2016 рік та 2017 рік, направити: 15% до резервного капіталу; 85% для забез-
печення господарської діяльності Товариства та накопичення нерозподіле-
ного прибутку.

12. Затвердження розміру річних дивідендів товариства.
Прибуток на виплату дивідендів не направляти, відповідно, строк та по-

рядок виплати дивідендів не встановлювати.
13. про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у відповідності із 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цін-
них паперів» №221019 від 16.11.2017 року та затвердити Статут Товари-
ства у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «Київ – 
Лада» набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб, 
співробітників з моменту прийняття рішення Загальними зборами Товари-
ства, а для третіх осіб – з моменту її реєстрації. Уповноважити Генерально-
го директора Товариства Буравльова І.В. підписати Статут ПАТ «Київ – 
Лада» в новій редакції та з дня набрання чинності рішення про внесення 
змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової 
редакції Статуту ПАТ «Київ – Лада» з правом передоручення.

14. про внесення змін та доповнень до положення про Загальні 
збори, наглядову раду та виконавчий орган товариства.

Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядо-

ву раду, Виконавчий орган Товариства та затвердити Положення про Загаль-
ні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства в новій редакції. 

15. про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товари-

ства. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товари-
ства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, 
припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами То-
вариства.

16. про обрання членів наглядової ради товариства.
Проект рішення:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:
1. Касьянов Ігор Андрійович
2. Шмаглій Юрій Анатолійович 
3. Федорчук Сергій Петрович 
4. Думчев Євген Сергійович представник ENKLERD INVESTMENTS LTD 
5. Голованов Денис Євгенович 
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами наглядової ради товариства, встановлення розміру їх вина-
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городи, затвердження кошторису (бюджету) наглядової ради, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 
членами наглядової ради.

Проект рішення:
1. Затвердити умови цивільноправового договору з Головою Наглядової 

ради Товариства.
2. Затвердити умови цивільноправового договору з членом Наглядової 

ради Товариства.
3. Встановити розмір винагороди кожному члену та Голові Наглядової 

ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно). Кошторис (бюджет) Наглядової 
ради не затверджувати.

4. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка 
виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсут-
ності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 
членами Наглядової ради Товариства.

18. про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комі-
сії товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 

Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісї Товариства, 
що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припине-
ними з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товари-
ства.

19. про надання попередньої згоди на вчинення товариством знач-
них правочинів.

Проект рішення:
1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення 

яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчи-
нятись ПАТ «КиївЛада» протягом одного року з дати прийняття цього рі-
шення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

 здійснення будьяких фінансовогосподарських операцій, направлених 
на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, 
шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фі-
нансової допомоги, будьяких інших способів залучення коштів, не заборо-
нених чинним законодавством) граничною сукупною вартістю до 
30  млн.  грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою 
радою Товариства;

 укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівліпродажу това-
рів, будьякого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчу-
ження якого не заборонене чинним законодавством граничною сукупною 
вартістю до 30 млн. грн.;

 укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення 
грошових зобов’язань особи перед ПАТ «КиївЛада» граничною сукупною 
вартістю до 30 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із 
Наглядовою радою Товариства; 

 укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення 
грошових зобов’язань ПАТ «КиївЛада» перед особою граничною сукупною 
вартістю, до 30 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із 
Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. на 
підписання від імені ПАТ «КиївЛада» значних правочинів в рамках встанов-
леної граничної вартості, вчиняти з цією метою будякі дії, підписувати будь
які документи, здійснювати будьякі платежі. Надати Генеральному директо-
ру Товариства Буравльову І.В. право передоручати повноваження, надані 
йому рішенням цих зборів, будьякій особі на підставі довіреності, виданої в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що у 
випадку зміни Директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючо-
го обов’язки, будьякі інші законні підстави), повноваження надані Директору 
рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ – Лада», а 
також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб
сайті Товариства за адресою:http://www.kievlada.kiev.ua/.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних збо-
рів акціонерів Товариства до дати проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» №514VI від 17.09.2008 року з відпо-
відними змінами та доповненнями, у приміщенні Товариства за адресою: 
03134, Україна, м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд.17, кім. 10, у робочі дні (по-
неділок – п’ятниця) робочий час (з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 900 до 16.00, 
перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціоне-
рів  – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів із зазначеними документами – Генеральний директор ПАТ  «Київ – 
Лада» Буравльов Ігор Васильович. Довідки за телефоном: (044) 5912955.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства  не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціо-

нерів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку 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 по-
рядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмо-
вій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вно-
сить, 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. У разі внесен-
ня змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, Товари-
ство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціоне-
рів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, 
передбаченому Статутом Товариства.

Кожний акціонер має право подавати письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів Товариства акціо
нер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера, зокрема, але 
не обмежуючись цим, – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно 
з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціоне-
рів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або ін-
шими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціоне-
рів 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 За-
гальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд. Акціонер має право 
видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах ак-
ціонерів Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будьякий час відкликати чи замінити свого представника на Загальних збо-
рах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих 
Загальних зборах акціонерів Товариства акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах ак-
ціонерів Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєстру-
ється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція 
перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосу-
вання на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 150011000 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства складає 150011000 шт.

оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКої дІялЬноСтІ
публічного акціонерного товариства «Київ-лада»  

за період 2016 - 2017рр.
тис. грн.

Найменування показника Період
2016 рік 2017 рік

Усього активів 16591 17248
Основні засоби 14881 14132
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 350
Сумарна дебіторська заборгованість 1140 1862
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 404
Нерозподілений прибуток 4571 10166
Власний капітал 8580 14175
Статутний капітал 1500 1500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8011 3073
Чистий прибуток (збиток) 5644 5595
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150011000 150011000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 10

Підтверджую інформацію, що міститься у повідомленні
Генеральний директор пат «Київ – лада» ________ Буравльов І.в.

13.03.2018р.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«маГаЗин 450» 

( код ЄДРПОУ 21579518), місцезнаходження: м. Київ, проспект, Науки,8, 
повідомляє, що 23 квітня 2018р. об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. по-
льова, 24, в приміщенні конференц-залу відбудуться чергові загальні 
збори акціонерів ПрАТ «МАГАЗИН 450», (надалі Товариство). Реєстрація 
акціонерів (представників акціонерів), які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів, відповідно до переліку акціонерів складеному 
ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 
17.04.2018р., проводитиметься за місцем проведення загальних зборів 
акціонерів з 10.00год. до 10:45год. 23.04.2018р.

проект порядку денного:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово

господарської діяльності Товариства за 2017р., прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора про фінансовогосподарську діяльність Товариства в 
2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням ви-

мог, передбачених законом. 
8. Обрання членів Правління Товариства.
9 . Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення та затвердження його в новій редакції.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства 

шляхом викладення та затвердження їх в нових редакціях.
11. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладати-

муться з членами Правління , визначення розміру їх винагороди, визна-
чення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

12. Затвердження Протоколів засідань Правління Товариства за звіт-
ний період.

13. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протя-
гом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, на-
дання повноважень на укладання таких договорів .

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет 
на власному сайті Товариства http://m450.pat.ua.

Акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного, у робочі дні Товариства з 09:00 до 
17:00 години, а в день проведення – до початку зборів, за адресою: 
м.  Київ, вул. Польова, 24, телефони для довідок (044) 3710230 . Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голо-
ва Правління Повніца Віктор Васильович.

Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонерів при 
собі необхідно мати : акціонерам  паспорт, представникам акціонерів – 
паспорт та оформлену відповідно до чинного законодавства довіреність 
на право участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів. 
Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені 
юридичної особи без довіреності – паспорт та завірені належним чином 
документи, які підтверджують призначення представника на посаду.

Загальна кількість акцій Товариства складає 8 620 шт. Загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення Пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів Товариства складає 8098 шт. 

основні показники фінансової діяльності прат «магазин 450» 
/тис. грн./

Найменування показника Період Період
Звітний 
2017 рік

Попередній
2016 рік

Усього активів 6096  6825
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5699 6277
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 131 -
Сумарна дебіторська заборгованість 319 289
Грошові кошти та їх еквіваленти 1
Нерозподілений прибуток 4938 4929
Власний капітал 5205 5198
Статутний капітал 267 267
Довгострокові зобов’язання 297 -
Поточні зобов’язання 594 1626
Чистий прибуток (збиток) 7 (21)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 267 220
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) : 2 2

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Європорт» 

(код ЄДРПОУ 31744061), місцезнаходження: м. Київ, 
вул. Лукашевича,15А , повідомляє, що 23 квітня 2018р. об 11:00 за адре-
сою: м. Київ, вул. польова, 24, в приміщенні конференц-залу відбу-
дуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Європорт», (надалі Това-
риство). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які мають право 
на участь у загальних зборах акціонерів, відповідно до переліку акціонерів 
складеному ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годи-
ну 17.04.2018р., проводитиметься за місцем проведення загальних зборів 
акціонерів з 10.00год. до 10:45год. 23.04.2018р.

проект порядку денного:
1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
2.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
3.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4.Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово

господарської діяльності Товариства за 2017р., прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

5.Звіт Ревізора про фінансовогосподарську діяльність Товариства в 
2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.
7.Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням ви-

мог, передбачених законом. 
8.Обрання членів Правління Товариства.
9.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства 

шляхом викладення та затвердження їх в нових редакціях.
11. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладати-

муться з членами Правління визначення розміру їх винагороди, визначен-
ня особи уповноваженої на підписання цих договорів.

12. Затвердження Протоколів засідань Правління Товариства за звіт-
ний період.

13. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протя-
гом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, на-
дання повноважень на укладання таких договорів

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет 
на власному сайті Товариства  http://evroport.pat.ua.

Акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного, у робочі дні Товариства з 09:00 до 
17:00 години, а в день проведення – до початку зборів, за адресою: 
м. Київ, вул. Польова, 24, телефони для довідок (044) 3710230. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова 
Правління  Рязанцев Сергій Миронович.

Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонерів при собі 
необхідно мати: акціонерам  паспорт, представникам акціонерів – паспорт 
та оформлену відповідно до чинного законодавства України довіреність на 
право участі та голосування на чергових загальних зборах акціо нерів. Пред-
ставникам акціонерів юридичних осі, які мають право діяти від імені юри-
дичної особи без довіреності – паспорт та завірені належним чином доку-
менти, які підтверджують призначення представника на посаду. 

Загальна кількість акцій Товариства складає 257 100 шт. Загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення Пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів Товариства складає 257 100 шт.

основні показники фінансової діяльності  
прат «Європорт» /тис. грн./

Найменування показника Період 
звітний 
2017 рік

попередній 
2016 рік

Усього активів 722887 757270
Основні засоби 695445 751413
Довгострокові фінансові інвестиції 23333 718
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 3842 4893
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 -
Нерозподілений прибуток 133496 190114
Власний капітал 133753 190371
Статутний капітал 257 257
Довгострокові зобов’язання 586311 563433
Поточні зобов’язання 2825 3466
Чистий прибуток (збиток) (56373) (56945)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 257 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5
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повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
товариства (надалі – Загальні Збори) з проектом порядку денного 

до уваги акціонерів
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «ЩорСЬКий Завод 

продоволЬчиХ товарІв» (надалі – товариство)
Місцезнаходження Товариства: вул. 30 років Перемоги, б. 31А, 

м. Сновськ, рн Cновський, обл. Чернігівська, Україна, 15200.
Повідомляємо про скликання «20» квітня 2018 р. о 10 годині 00 хв. 

річних Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ», Код ЄДРПОУ 
00381143, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства: 
вул. 30  років перемоги, б. 31-а, кабінет № 1, м. Сновськ, р-н 
Cновський,  обл. чернігівська, Україна, 15200. 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. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів лічильної комісії. 

2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи За-
гальних Зборів.

3. Про звіт Директора Товариства про фінансовогосподарську діяль-
ність 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 То-
вариства 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 То-
вариства 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, пе-

редбачених 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 10711 11686
Основні засоби 3163 2310
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3956 3316
Сумарна дебіторська заборгованість 3456 6056
Грошові кошти та їх еквіваленти 136 4
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 4231 3271
Статутний капітал 450 450
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4048 4733
Чистий прибуток (збиток) 1226 1019
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1800120 1800120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій, протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 150 129

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у За-
гальних Зборах: станом на 24 годину  на «16» квітня 2018 року  за три 
робочих дні до дня проведення Загальних Зборів. З документами (матеріа-
лами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів 
в робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за місцезнахо-
дженням Товариства: вул. 30 років Перемоги, б. 31А, кабінет № 1, 
м.  Сновськ, рн Cновський, обл. Чернігівська, Україна, а також а в день 
проведення Загальних Зборів  у місці їх проведення. 

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акці-
онерні товариства»: http://ecofood.kiev.ua/. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рі-
шень з питань проекту порядку денного – Директор Товариства Кононевич 
Володимир Федорович. Тел. для довідок: (04654) 2 19 38, 2 04 76.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денно-
го Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних 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 про-
екту 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 За-
гальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити 
зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціо-
нери 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, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної осо-
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдан-
ня щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будьякий 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, довіре-
ність якому видана пізніше. 

Голова наглядової ради товариства  в.Ю.рибалов 

приватне аКцІонерне товариСтво «ЩорСЬКий Завод продоволЬчиХ товарІв»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Полтавазооветпромпостач»
2. Код за ЄДРПОУ: 00727216
3. Місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Автобазiвська, 3Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 592792 (0532) 597573
5. Електронна поштова адреса: office@poltavazoovet.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.poltavazoovet.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Засіданням Наглядової Ради ПрАТ «Полтавазооветпромпостач» (про-

токол №4 вiд 12.03.2018р.) прийнято рішення про звільнення з посади чле-
на правління Хоценко Вячеслава Григоровича за власним бажанням. Пере-
бував на посаді з 30.08.2017 р. Часткою в статутному капiталi емітента не 

володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

Засіданням Наглядової Ради ПрАТ «Полтавазооветпромпостач» (про-
токол №4 вiд 12.03.2018р.) прийнято рiшення про обрання на посаду члена 
правління Кущ Ольгу Іванівну з 13.03.2018 р. термiном на 3 роки (або до 
наступного переобрання). Протягом останніх 5 років посадова особа 
обiймала наступні посади: завідуюча складом, начальник господарства 
складського ПрАТ «Полтавазооветпромпостач», фізична особа
пiдприємець (з вересня 2015 р.) Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини не має. 
Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правлiння  чепурко Ігор володимирович
М.П.                                             13.03.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «полтаваЗооветпромпоСтач»
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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 «ЧУМАК»
2. Код за ЄДРПОУ 
24106105
3. Місцезнаходження 
74800 місто Каховка Козацька,3
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0552) 448500 (0552) 448550
5. Електронна поштова адреса 
office@chumak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу  ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними збо-
рами акціонерів ПрАТ «Чумак» 12.03.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі за-
кінчення строку повноважень.

Посадова особа Компанія «Чумак Холдінгс Лімітед» (Chumak 
Holdings Limited), яка займала посаду Голова Наглядової ради, при-
пинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,9999885418%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 349092520 грн.
У зв’язку з тим, що компанія «Чумак Холдінгс Лімітед» (Chumak 

Holdings Limited) є юридичною особою, інформація про паспортні дані, 
наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
наводиться.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008.
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними збо-

рами акціонерів ПрАТ «Чумак» 12.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі за-

кінчення строку повноважень.
Посадова особа Компанія «Драгон Капітал Інвестментс Лімітед» 

(Dragon Capital Investments Limited), яка займала посаду Член Нагля-
дової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000286455%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10грн.
У зв’язку з тим, що Компанія «Драгон Капітал Інвестментс Лімітед» 

(Dragon Capital Investments Limited) є юридичною особою, інформація 
про паспортні дані, наявність непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не наводиться.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008.
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними збо-

рами акціонерів ПрАТ «Чумак» 12.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі за-

кінчення строку повноважень.
Посадова особа Компанія «ДРГН ЛІМІТЕД» (DRGN LIMITED) , яка 

займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000286455%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10грн.
У зв’язку з тим, що Компанія «ДРГН ЛІМІТЕД» (DRGN LIMITED) є 

юридичною особою, інформація про паспортні дані, наявність непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008.
Рішення про припинення повноважень прийнято загальним збора-

ми акціонерів ПрАТ «Чумак» 12.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі за-

кінчення строку повноважень.
Посадова особа Компанія «Концентра Лімітед» (Concentra Limited), 

яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноважен-
ня.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
У зв’язку з тим, що Компанія «Концентра Лімітед» (Concentra 

Limited) є юридичною особою, інформація про паспортні дані, наяв-

ність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не на-
водиться.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008.
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними збо-

рами акціонерів 12.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі за-

кінчення строку повноважень.
Посадова особа Боден Йохан Свен Річард (згода на розкриття пас-

портних даних не надана ), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000286455%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008.
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 

ПрАТ «Чумак» 12.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загаль-

них зборів акціонерів ПрАТ «Чумак» № 1/2018 від 12.03.2018.
Левчук Андрій Володимирович (згода на розкриття паспортних да-

них не надана ) обраний на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 

ПрАТ  «Чумак», Фінансовий директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Наглядової ради Левчук Андрій Володимирович  представ-

ник акціонера  компанії «Чумак Холдінгс Лімітед» (Chumak Holdings 
Limited).

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Чумак» 12.03.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «Чумак» № 1/2018 від 12.03.2018.

Носок Андрій Павлович (згода на розкриття паспортних даних не 
надана) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 

01.12.2016 по теперішній час  ТОВ «Драгон Капітал Інвестментс», за-
ступник директора з питань прямих інвестицій; з 02.08.2010 по 
30.11.2016  СП ТОВ «Драгон Капітал», Головний економічний радник 
з питань корпоративного управління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Наглядової ради Носок Андрій Павлович  представник акціо-

нера  Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЧУ-
МАК».

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Чумак» 12.03.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «Чумак» № 1/2018 від 12.03.2018.

Котович Галина Олександрівна (згода на розкриття паспортних да-
них не надана ) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 

АФ  «Регистр», аудитор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Наглядової ради Котович Галина Олександрівна  представ-

ник акціонера  компанії «ДРГН ЛІМІТЕД» (DRGN LIMITED).
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 К.п.Шевченко

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво «чУмаК»
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Шановний аКцІонер!
приватне аКцІонерне товариСтво «марС»

(надалі також – Товариство)
(код за ЄДРПОУ: 14309379,  

місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, буд. 101)
повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» за рішенням Наглядової 
ради Товариства:

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 18 квітня 2018 р. об 11 год. 
00 хв. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 29, Бц «аквамарин», 
І поверх, конференц-зал (кімната №1).

Реєстрація акціонерів (учасників) Річних Загальних зборів акціонерів 
буде здійснюватися 18 квітня 2018р. з 10 год. 30 хв. до 10 год. 50 хв. за 
адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 29, БЦ «Аквамарин», І поверх, 
конференцзал (кімната №1).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів  12 квітня 2018р.

проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-

ціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-

вариства за 2017 рік, звіту Правління Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, в тому числі результа-

тів діяльності Товариства за 2017 рік, балансу, звіту про фінансові результати, 
декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом прийняття рішення про доповнення 
видів економічної діяльності згідно КВЕД.

9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження його нової 
редакції.

10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні 
збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» 
шляхом затвердження цього положення у новій редакції.

11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову 
раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом за-
твердження цього положення у новій редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільноправових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2017р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 109282 109156
Основні засоби 85508 73135
Довгострокові фінансові інвестиції 124 124
Запаси 322 383
Сумарна дебіторська заборгованість 22782 32132
Грошові кошти та їх еквіваленти 394 3216
Нерозподілений прибуток 104144 102987
Власний капітал 107028 105871
Статутний капітал 84 84
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2254 3285
Чистий прибуток 1157 4273
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8427627 8427627
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 70 73

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах 
акціонерів повинні надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, 
представники акціонерів повинні додатково надати довіреність, оформле-
ну згідно з чинним законодавством.

порядок участі та голосування на річних Загальних зборах акціо-
нерів за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право 
призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер 
має право у будьякий 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 зазна-
ченням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під 
час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен го-
лосувати саме так, як передбачено завданням 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 будьякий час від-
кликати 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. У разі якщо довіре-
ність видається з метою виконання або забезпечення виконання 
зобов’язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження 
акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її 
строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути 
скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична до-
віреність). Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення 
зобов’язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона ви-
дана. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню. Осо-
ба, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення 
дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено та-
кою довіреністю.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів ак-
ціонерів:

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів 
акціонерів:

 до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів – за місцезна-
ходженням ПРАТ «МАРС»: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 101, кор-
пус  2, 7 поверх у робочі дні з 9.30 до 17.00 години; 

 у день проведення Річних Загальних зборів акціонерів: за місцем їх 
проведення 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 29, БЦ «Аквамарин», І поверх, 
конференцзал (кімната №1). 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: член Правління Лещенко Н.М. Довідки за  
тел./факс: (044) 2898808.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення річних За-
гальних 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 доку-
ментами, 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. Товариство до початку Річних Загальних зборів акціо-
нерів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціо нерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних За-
гальних зборів акціонерів та порядку денного Річних Загальних зборів акці-
онерів 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 пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціоне-
рів, 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 при-
йматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 
01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 101, корпус 2.

Адреса вебсайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МАРС», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного 
з питань, включених до проекту порядку денного, та додаткова інформація 
передбачена чинним законодавством: http://mapc.com.ua/.

Затверджено наглядовою радою прат «марС»

приватне аКцІонерне товариСтво «марС»
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інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
20.04.2018 року о 10 год.00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 01103, 
м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс.1. Реєстрація акціонерів (представни-
ків акціонерів), які мають право на участь у загальних зборах, відповідно до 
переліку акціонерів складеному станом на 24 годину 16.04.2018р., прово-
дитиметься за місцем проведення загальних зборів з 09.00год. до 10.00год. 
20.04.2018р.

порядок денний :
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2.Звіт Генерального Директора Товариства за 2017рік. Звіт Наглядової 

ради про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 
2017 рік. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансовогосподарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом. 
Інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту по-

рядку денного розміщена на власному сайті Товариства http://avtovodservis.
org.ua/ ..Для участі в Зборах необхідно мати при собі посвідчення особи 
акціонера чи його представника; а для представників акціонерівтакож до-
віреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства. У відповідності до ст. 36 
Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право озна-
йомитись з документами та матеріалами під час підготовки до загальних 
зборів за вищевказаною адресою, з 09 год. до 10 год. (в робочі дні) та в 
день проведення зборів за місцем їх проведення з 09.00 год., відповідаль-

на особа Генеральний Директор Ель Хамад Ходр. Телефон для довідок : 
(044) 5291502. Акціонери мають право відповідно процедур ст. 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства» вносити пропозиції до порядку ден-
ного загальних зборів.

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

Найменування показника період
2017 р. 2016 р.

Усього активів 2162,3 1976,1
Основні засоби ( залишкова вартість ) 528,7 754,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 491,3 322,3
Сумарна дебіторська заборгованість 1012,2 864,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 125,4 30,5
Нерозподілений прибуток 1091,6 1044,8
Власний капітал 1335,7 1288,9
Статутний капітал 66,8 66,8
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 826,6 687,0
Чистий прибуток (збиток) 46,7 1566,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 267004 267004
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 17

Генеральний директор  ель Хамад Ходр

приватне аКцІонерне товариСтво «автоводСервІС»

 повІдомлення
про проведення черГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв

пат «новГород-СІверСЬКе атп 17443»
М. НСіверський, вул. Чкалова,9

Шановний акціонер пат «н-Сіверське атп 17443»
Чергові загальні збори акціонерів ПАТ « НСіверське АТП 17443» відбу-

дуться 20 квітня 2018 року о 11-00 за адресою: м.н-Сіверський, 
вул чкалова,9, адмінбудівля.

Реєстрація акціонерів та / або їх представників буде здійснюватись 
20 квітня 2018 року з 10,00 до 10,55 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що підтверджує особу /паспорт/, представникам акціонерів  документ,що 
підтверджує особу /паспорт/ та доручення оформлене відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах на 16 квітня 2018 року.

порядок денний:
1. Звіт дирекції про роботу за 2017 рік та основні напрямки діяльності на 

2018 рік
2. Звіт наглядової ради.
3. Звіт ревізора про роботу за 2017 рік.
4. Затвердження фінансової звітності за 2017 рік. 

основні показники фінансово-господарської діяльності
публічного акціонерного товариства

«новгород- Сіверське автотранспортне-підприємство 17443». 
 Найменування показника /тис.грн/ Звітний на 

01.01.2018р.
Попередній на 
01.01.2017р.

 Усього активів  1308.0  1381.6

 Основні засоби  1265.0  1318.9
 Довгострокові фінансові інвестиції    
 Запаси  2.2  9,9
 Сумарна дебіторська заборгованість  4.6  2,0
 Грошові кошти та їх еквіваленти    
 Нерозподілений прибуток 1513,2 1369.2
 Власний капітал  1485.4  1541.4
 Статутний капітал  454,5  454,5
 Довгострокові зобов»язання    
 Поточні зобов»язання  520.8  394,4
 Чистий прибуток / збиток /   144,0   40.2
 Середньорічна ксть акцій / шт /  1818040 1818040
 Ксть власних акцій випущених .протягом 
року/шт/

   

 Загальна сума коштів,витрачен. на викуп 
власних акцій протягом періоду

   

 Чисельність працівників на кінець періоду 
/ осіб /

 13  14

Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні 
та у робочий час з 14,00 в бухгалтерії.Посадова особа вадповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Душина Тетяна Васи-
лівна.

директор пат атп 17443:  м.в.душин
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Чергові Загальні збори акціонерів приватного акціонерного това-
риства «центральна Будівельна Компанія» відбудуться 
20.04.2018 р. о 14:00год. за за місцезнаходженням Товариства: 04050, 
м. Київ, вул. мельникова, 12 офіс 1.Реєстрація акціонерів (пред-
ставників акціонерів), які мають право на участь у загальних зборах, 
відповідно до переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину 
16.04.2018р., проводитиметься за місцем проведення загальних збо-
рів з 13.00год. до 13.45год. 20.04.2018р.

проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря 

Загальних зборів акціонерів.
2.Звіт Голови Правління Товариства за 2017рік. Звіт Наглядової 

ради за 2017р.Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово
господарської діяльності Товариства за 2017 рік.Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
Інформація з проектом рішень щодо питань включених до проекту 

порядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Ін-
тернет на власному сайті Товариства https://sites.google.com/site/
centbudcompan/. 

Для участі у Зборах необхідно мати при собі посвідчення особи 
акціонера чи його представника, а для представників акціонерів та-

кож довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загаль-
них зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Акціоне-
ри можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних 
зборів за вищевказаною адресою з 10 год. до 11 год. (в робочі дні) та в 
день проведення зборів за місцем їх проведення з 10:00 год., відпові-
дальна особа  Грачов В. М.. Телефон для довідок : (44) 2706414.

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

Найменування показника період
2017р 2016р

Усього активів 992,7 2303,3
Основні засоби (алишкова вартість) 26,6 33,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 662,8 1082,8
Сумарна дебіторська заборгованість 0 810,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 18,2 78,1
Нерозподілений прибуток 4923,4 3818,8
Власний капітал 923,4 181,2
Статутний капітал 4000 4000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1942,8 2155,9
Чистий прибуток (збиток) 1104,6 84,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400000 400000
Чисельність працівників на кінець періоду 10 10

наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво «централЬна БУдІвелЬна КомпанІя»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «МЕБЛI», ідентифікаційний код юридичної особи 01554870, місцез-
находження 10019, м. Житомир, вул. Комерцiйна, буд. 5, міжміський код та 
телефон емітента (0412) 482657, 482665. 

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.meblizt.ho.ua.

4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності  Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», іден-
тифікаційний код юридичної особи 31133478.

5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв 
були проведені 21.03.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на зборах: 
1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2.Обрання се-
кретаря загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшень з питань порядку 
проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3.Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту виконавчого органу (Правлiння) за 2016 рiк, 
звiту Наглядової ради 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 про припинення повноважень голови i членiв На-
глядової ради Товариства. 8.Про визначення строку повноважень членiв 
Наглядової ради. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться 
з головою i членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагоро-
ди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової ради. 9.Обрання членiв Наглядової ради Товари-
ства. 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 ____________  Кучеренко василь петрович

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «меБлI»

повІдомлення
про проведення загальних зборів  

акціонерного товариства «елопак-фастів»
приватне аКцІонерне товариСтво «елопаК-

фаСтІв» (далі – Товариство), яке знаходиться за адресою 08500 Київ-
ська область, м. фастів, вул. великоснітинська, буд.67, повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 17 квітня 
2018 року о 10 годині в конференцзали за адресою Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбуватиметься 
17.04.2018 р. з 09 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: на 24 годину 11 квітня 2018 р.

На вебсайті elopak.ho.ua розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до 
загальних зборів, звернувшись в робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою 
підприємства до Петрової Нелі Семенівни (1й поверх адміністративної бу-
дівлі, тел. (04565) 66759) або до голови правління Товариства 

проеКт порядКУ денноГо ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв 
прат «елопаК-фаСтІв» 17 квітня 2018 р.

1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря Зборів. 
3. Затвердження регламенту роботи Зборів. 4. Затвердження звіту Наглядо-
вої ради Товариства за 2017 рік. 5. Затвердження звіту Правління Товари-
ства за 2017 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7. За-
твердження звіту Ревізійної комісії Товариства щодо висновків по балансу та 
річному звіту Товариства за 2017 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків Товари-
ства, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками 2017 року. 
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році. 10. Об-

рання членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Ініціювання роботи з вивчення 
механізму перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеже-
ною відповідальністю. 12. Надання згоди на вчинення значних правочинів 

наглядова рада товариства
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «елопак-фастів» (тис.грн.)
найменування показника період

Звітний 
2017

попере-
дній 2016

Усього активів 486274 475263
Основні засоби (за залишковою вартістю) 191736 179836
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 83939 68254
Сумарна дебіторська заборгованість 105142 156785
Грошові кошти та їх еквіваленти 10330 2393
Власний капітал 298831 255374
Статутний капітал 2515 2515
Нерозподілений прибуток 149260 105803,76
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 183887 216296
Чистий прибуток, (грн.) 43456 105803
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 538646 538646
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість, грн.

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду, тис.грн.

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 189 192
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Шановний аКцІонер!
приватне акціонерне товариство «видубичі», за 

місцезнаходженням:м.Київ, вул.Інженерна,1«а», повідомляє про 
проведення чергових Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 20 квітня 2018 року о 15.00год. в приміщенні Товари-
ства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інженерна, 1-а, будів-
ля адмінкорпусу, офіс № 6.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах з 14 год 00хв. до 14 год. 50хв. 

При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представни-
кам акціонерів додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 16 квітня 2018 року.

перелік питань включених до проекту порядку денного та проекти 
рішень щодо кожного з питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ви-
дубичі». 

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Видубичі». 

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на Загальних зборах акціонерів .

приватне аКцІонерне товариСтво «видУБичІ»

приватне акціонерне товариство «Ізяславський агропостач» пові-
домляє, що 26 квітня 2018 року об 10 год . 00 хв. відбудуться чергові За-
гальні збори акціонерів за адресою: вул. олександра Кушнірука, 23 , 
м. Ізяслав, Хмельницька обл., в приміщення адмінбудинку 
прат«Ізяславський агропостач», актова зала. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією 26 квітня 2018 р. з 
09:00 год. до 09:45 год. за місцем проведення річних загальних зборів акці-
онерів. Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах, визначена станом на 24 годину 20 квітня 2018 року. Для 
реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представники акці-
онерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування 
на зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства(довіреність), 
та документ, що посвідчує особу.

проект порядку денного  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів. 
2. Про обрання керівних органів Загальних зборів.
3. Звіт директора про результати фінансовогосподарської діяльності 

ПрАТ «Ізяславський Агропостач» за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товари-
ства на 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році та його 
затвердження.

5. Звіт та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства 
за 2017 рік та його затвердження.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2017 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) 
за підсумками господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://www.izagro.km.ua/. 

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціо
нери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного: до дати проведення Загальних зборів  у 

робочі дні з 14.00 до 15.00 години за місцезнаходженням Товариства  
(м. Ізяслав, вул. Олександра Кушнірука, 23, 2й поверх, кабінет головного 
бухгалтера); у день проведення загальних зборів – за місцем проведення 
зборів, з 09.00 до 09.45. Посадова особа ПрАТ «Ізяславський Агропостач», 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Клім-
ковська Наталія Миколаївна. Довідки можна отримати за тел.(03852)40023. 
Акціонерне товариство зобов’язане надавати письмові відповіді на пись-
мові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2017р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 2 159 2 101
Основні засоби 845 873
Довгострокові фінансові інвестиції 529 529
Запаси 411 384
Сумарна дебіторська заборгованість 290 243
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 8
Нерозподілений прибуток  1 195 1 192
Власний капітал 1 845 1 847
Статутний капітал 1 594 1 594
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 314 254
Чистий прибуток (збиток)  3 11
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 688 000 4 688 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Загальна кількість простих іменних акцій  4688000 штук, голосуючих 
акцій – 3 973 513 штук станом на 16.03.2018 р., дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів. 
наглядова рада прат«Ізяславський агропостач».

приватне аКцІонерне товариСтво «ІЗяСлавСЬКий аГропоСтач»
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4. Звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності 
ПрАТ «Видубичі» за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження річ-
ного звіту Товариства за 2017р. 

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі» та затвердження звіту На-
глядової ради 2017. 

6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово
господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2017рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 
2017 році. .

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися ПрАТ «Видубичі» протягом одного року, якщо вар-
тість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 
25  відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Това-
риства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та 
підписання документів пов’язаних з ними.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Видубичі», у зв’язку 
із змінами в законодавстві України. Затвердження нової редакції Статуту 
Товариства; Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту в но-
вій редакції.

10. Внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товари-
ства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду То-
вариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, 
шляхом викладення зазначених положень у новій редакції, у зв’язку з 
приведенням у відповідність до змін в законодавстві України. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства: (тис. грн.)

найменУвання поКаЗниКа  перІод 
Звітний 2016 Звітний 2017

Усього активів  25745 24377
основні засоби 7214 5295
довгострокові фінансові інвестиції   ------
Запаси   ------
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

 456 1074

Грошові кошти та їх еквіваленти ---- ------
нерозподілений прибуток

Статутний капітал  785  785
довгострокові зобов’язання 52803 54505
поточні зобов’язання  42766 40854
чистий прибуток(збиток) 14898 1158
Середньорічна кількість 
акцій(штук)

3140000  3140000

Кількість власних акцій викупле-
них протягом періоду(штк)

--  

Загальна сума коштів ,витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

-- --

чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

5  6

Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщено повідом
лення про проведення загальних зборів, інформацію з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інфор-
мацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік доку-
ментів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі 
у загальних зборах http://vydubychi.kiev.ua/

Права акціонерів: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціо-
нерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандида-
тів до складу органів товариства  не пізніше ніж за сім днів до дати про-
ведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, 
робочий час з 10.00 до 16.00, м. Київ, вул. Інженерна,1»А», офіс №3, а в 
день проведеннязагальнихзборів  також у місціїхпроведення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомленняакціонерів з вищезазначеними 
документами – Голова правління Іродовська Зоряна Юріївна. 

Тел. Для довідок: (044) 5457184  правління товариства

додаток 1 до протоколу засідання наглядової ради
 прат «КомпанІя роСтоК» від 26 лютого .2018р. № 1

повІдомлення про проведення ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«КомпанІя роСтоК»
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КОМПАНІЯ РОСТОК»(далі  Товариства), код ЄДРПОУ 00227560.
Місцезнаходження: 03067 м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.
Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 24 квітня 2018 року 

о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 26/2, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 

24 квітня 2018 року з 12.00 до 13.45 за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде 

складений станом на 24 годину 18 квітня 2018 року за три робочих дні до дня 
проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

перелік питань, що включені до проекту порядку денного:
1. Затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення За-

гальних зборів.
2. Звіт Голови Правління про фінансовогосподарську діяльність товари-

ства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
3. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2017 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
6. Про виплату матеріальної допомоги акціонерам товариства.
7. Про розподіл прибутку за підсумками роботи у 2017 році та затвер-

дження плану розподілу прибутку на 2018 рік.
8. Затвердження кошторису на утримання Ревізійної комісії.
9. Затвердження кошторису на утримання Наглядової ради.
10. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
11. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
12. Відкликання та обрання Голови та членів Правління.

оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКої дІялЬноСтІ
прат «КомпанІя роСтоК» (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний на 
01.012018р.

Звітний на 
01.012017р.

Усього активів 1527427 2691449
Основні засоби (за залишковою вартістю) 609944 1526857

Інвестиційна нерухомість (за залишковою вартістю) 849635 1112843
Довгострокові фінансові інвестиції 396 394
Запаси 54735 37857
Сумарна дебіторська заборгованість 10217 10669
Грошові кошти та їх еквіваленти 220 506
Власний капітал 1267333 1989258
Статутний капітал 31500 31500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 275942 657298
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 206461 367239
Поточні зобов’язання і забезпечення 53633 334952
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 99.16778 179.71556
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

99.16778 179.71556

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 900000 900000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду ( загальна номінальна 
вартість, у відсотках від статутного капіталу)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

0 0

Середньооблікова чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб).

92 127

Учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПрАТ «Компа-
нія Росток», і є дійсним на дату проведення зборів; довіреність на право 
представляти інтереси акціонера або групи акціонерів (якщо це необхідно).

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та в робочий час за 
адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, кімн.314 а, тел.4540474.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за двадцять днів до проведення Загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства  не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення Загальних зборів.

Адреса вебсайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rostok.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами  Голова Правління ПрАТ «Компанія Росток».

довідки за телефоном: (044) 454-04-74.
правління
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ″ДНІПРОВСЬКИЙ РИНОК″ 
(код ЄДРПОУ 25197883) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів 16 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв. за місцезнахо-
дженням Товариства 02218, м. Київ, бульвар перова, 19, оф. 1. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде про-
водитись 16 квітня 2018 року з 13:00 до 13:50 за місцем проведення за-
гальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юри-
дичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також 
документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий 
документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, 
які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом на 24 годину 
10 квітня 2018 року.

проект порядку денного зборів:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання секретаря 

зборів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів. 4. Роз-
гляд звіту Директора про результати фінансовогосподарської діяльності 
Товариства з 2017 рік. Розгляд звіту Ревізора Товариства про перевірку 
фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Ревізора Товариства 
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 
2017 рік. 6. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. 7. Прийняття рі-
шення про реорганізацію (припинення) Товариства шляхом перетворен-
ня у товариство з обмеженою відповідальністю. 8. Про затвердження 
порядку та умов здійснення перетворення Товариства.. 9. Про затвер-
дження Плану перетворення Товариства. 10. Про затвердження умов об-
міну акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства з об-
меженою відповідальністю, яке буде створене внаслідок перетворення 
Товариства. 11. Про Комісію з припинення Товариства. 12. Про затвер-

дження порядку та строків заявлення кредиторами вимог до Товариства
Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщена інфор-

мація з проектами рішень зборів: http://25197883.infosite.com.ua/.
Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонери та їх 

представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 
02218, м. Київ, бульвар Перова, 19, оф. 1 у робочі дні з 09:00 до 10:00. В 
день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, в місці проведення зборів. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами,  директор Товариства 
Нешта В.М., тел. (044) 5406254..

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства (тис. грн.): 

 Найменування показника Період
 2017 2016 

Усього активів 34780 28224 
Основні засоби 14784 15497 
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 
Запаси  128 113 
Сумарна дебіторська заборгованість  2035 1727 
Грошові кошти та їх еквіваленти 16399 10154 
Нерозподілений прибуток  32102 24707 
Власний капітал 32924 25529 
Статутний капітал 50 50 
Довгострокові зобов’язання 0 0 
Поточні зобов’язання 1856 2695 
Чистий прибуток (збиток) 7395 5448 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  500 500 

приватне аКцІонерне товариСтво ″днІпровСЬКий риноК″

публічне акціонерне товариство «Універсам № 22» (код ЄДРПОУ 
04544263 ), місцезнаходження: м. Київ, проспект, Маяковського, 17, 
повідом ляє, що 23 квітня 2018р. об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. по-
льова, 24, в приміщенні конференц-залу відбудуться чергові загальні 
збори акціонерів ПАТ «Універсам № 22», (надалі Товариство). Реєстрація 
акціонерів (представників акціонерів), які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів, відповідно до переліку акціонерів складеному 
ПАТ  «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 17.04.2018р., 
проводитиметься за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 
10.00год. до 10:45год. 23.04.2018р.

проект: порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово

господарської діяльності Товариства за 2017р., прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії про фінансовогосподарську діяльність Товари-
ства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням ви-

мог, передбачених законом. 
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Генерального директора Товариства.
11. Зміна найменування з Публічного акціонерного товариства «УНІ-

ВЕРСАМ №22» на Акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №22».
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
13. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради визначення розміру їх винагороди, визна-
чення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства 
шляхом викладення та затвердження їх в нових редакціях.

15. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за 
звітний період.

16. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом 
звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання 
повноважень на укладання таких договорів.

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту по-

рядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет 
на власному сайті Товариства http://un22.pat.ua/.

Акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного, у робочі дні Товариства з 09:00 до 
17:00 години, а в день проведення – до початку зборів, за адресою: м. Київ, 
вул. Польова, 24, телефони для довідок (044) 3710230 . Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний 
директор Терещенко Іван Іванович. 

Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонерів при 
собі необхідно мати: акціонерам  паспорт, представникам акціонерів – пас-
порт та оформлену відповідно до чинного законодавства України довіре-
ність на право участі та голосування на чергових загальних зборах акціоне-
рів. Представникам акціонерів юридичних осі, які мають право діяти від 
імені юридичної особи без довіреності – паспорт та завірені належним чи-
ном документи, які підтверджують призначення представника на посаду.

Загальна кількість акцій Товариства складає 2 892 433шт.Загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення Пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів Товариства складає 2606200шт.

основні показники фінансової діяльності  
пат «Універсам № 22» /тис. грн./

Найменування показника Період 
Звітний 
2017 рік 

Попередній 
2016 рік 

Усього активів 42808 43350
Основні засоби 41211 42296
Довгострокові фінансові інвестиції 20 20
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість 614 858
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Нерозподілений прибуток 35725 35414
Власний капітал 36448 36137
Статутний капітал 723 723
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6359 7211
Чистий прибуток (збиток) 311 (15)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 892 433 2 892 433
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  1 1

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «УнІверСам № 22»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
печенІЗЬКий «аГротеХСервІС»

(код за ЄДРПОУ 21196438, місцезнаходження: 62801, Харківська обл., 
Печенізький рн, смт. Печеніги, провулок Богдана Хмельницького, будинок 1)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 20 квітня 2017 року об 16.00 год. за адресою: Харків-

ська обл., печенізький р-н, смт. печеніги, пр. Б.Хмельницького 1, кім-
ната 1.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 15.30 до 15.50 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 за-

безпечення 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 Правління про результати фінансовогосподарської діяльності То-

вариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової Ради Товариства 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 товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 60,4 60,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 34,8 34,8
Запаси 4 4
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Гроші та їх еквіваленти 21,6 21,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6,4 6,4
Власний капітал 40,6 40,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал - -
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення - -
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 162412 162412

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,018 0,018

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 16 квітня 2018 року, за три робочі дні до дня 
проведення зборів. 

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://agrotex.nravers.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 прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Харків-
ська  обл., Печенізький рн, смт. Печеніги, пров. Б.Хмельницького 1, з поне-
ділка по п’ятницю з 1000 до 1600 год. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Русанов В. В.

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 про-
ведення 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 по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паСпорт). Представникам акціонерів – паспорт або інший до-
кумент що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної 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 вирі-
шує 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, призна-
чити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будьякий момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган акціонерного товариства. 

Телефон для довідок: (067)5685825 
наглядова рада прат печенІЗЬКий «аГротеХСервІС»

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0 

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

101 106 

директор товариства  в.м.нешта 

приватне аКцIонерне товариСтво 
«прометей - телеКом»

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство «Прометей  Телеком»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

33792630

3. Місцезнаходження емітента 87500 м. Марiуполь вул. Крас-
нофлотська, буд.170

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062) 2066922 (062) 2066922

5. Електронна поштова адреса емітента gorohovik@alterafinance.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://33792630.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв 
акцiй яким належить 10 і більше 
відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства

2. текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власнос-

ті на акції в депозитарній системі або акціонером 12.03.2018 р. Частка 
акціо нера ПАТ «СК Кремінь», Код за ЄДРПОУ 24559002, місцезнаходжен-
ням.Київ вул.Інститутська,19Б у загальній кількості акцій змінилася з 
38.184% до 36.119%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих 
акцій змінилася з 38.184% до 36.119%. Дата повідомлення емітента осо-
бою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або 
акціонером 12.03.2018 р. Частка акціонера ПрАТ «КУА»Альтера Єссет 
Менеджмент»(ЗНВПІФ» Альтера Перший»), Код за ЄДРПОУ 32856284, 
місцезнаходження м.Київ прт Голосіївський,70 у загальній кількості акцій 
змінилася з 12.145% до 11.175%, у тому числі частка у загальної кількості 
голосуючих акцій змінилася з 12.145% до 11.175%. Дата повідомлення емі-
тента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній 
системі або акціонером 12.03.2018 р. Частка акціонера Товариство з до-
датковой відповідальністю «Страхова компанія «Актив Гарант», Код за 
ЄДРПОУ 36183979, місцезнаходження м.Київ вул.Олеся Гончара, 37А у 
загальній кількості акцій змінилася з 14.349% до 3.656%, у тому числі част-
ка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 14.349% до 3.656%.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
директор         ____________  Ганцева Свiтлана василiвна
                                  М.П.
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Новьюенерго»
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

33789770

3. Місцезнаходження емітента 87000 Донецька обл. Нiкольський 
район, смт. Володарське (нова назва 
смт. Нiкольське) вул. Пушкiна, буд.69

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(044)2539482 

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

semenova@ifc.ippluss.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

http://33789770.smida.gov.ua/

публічне акціонерне товариство «Універсам № 20» (код ЄДРПОУ 
03082180), місцезнаходження: м. Київ, пр. Георгія Гонгадзе, 20, повідо-
мляє, що 23 квітня 2018р. об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. польова, 24 
в приміщенні конференц-залу відбудуться чергові загальні збори акціо-
нерів ПАТ «Універсам № 20», (надалі Товариство). Реєстрація акціонерів 
(представників акціонерів), які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів, відповідно до переліку акціонерів складеному ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» станом на 24 годину 17.04.2018р., проводити-
меться за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 10.00год. до 
10:45год. 23.04.2018р.

проект порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово

господарської діяльності Товариства за 2017р., прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії про фінансовогосподарську діяльність Товари-
ства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
9. Зміна найменування з Публічного акціонерного товариства «УНІВЕР-

САМ №20» на Акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №20».
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, визна-
чення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

13. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства 
шляхом викладення та затвердження їх в нових редакціях.

14. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за 
звітний період.

15. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом 
звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання 
повноважень на укладання таких договорів.

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту по-

рядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет 
на власному сайті Товариства http://un20.pat.ua/.

Акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного, у робочі дні Товариства з 09:00 до 
17:00 години, а в день проведення – до початку зборів, за адресою: м. Київ, 
вул. Польова, 24, телефони для довідок (044) 3710230. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний 
директор товариства Василюк Євгеній Віталійович. 

Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонерів при 
собі необхідно мати: акціонерам  паспорт, представникам акціонерів – пас-
порт та оформлену відповідно до чинного законодавства довіреність на 
право участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів. 
Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені 
юридичної особи без довіреності – паспорт та завірені належним чином 
документи, які підтверджують призначення представника на посаду. 

Загальна кількість акцій Товариства складає 1 527 953шт.Загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення Пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів Товариства складає 1496364 шт.

основні показники фінансової діяльності  
пат «Універсам № 20» /тис. грн./

Найменування показника  Період  Період
Звітний, 
2017 р.

Попередній, 
2016р.

Усього активів  16367  16542
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15465  16324
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 869  178
Грошові кошти та їх еквіваленти 1
Нерозподілений прибуток 15718  15714
Власний капітал 16100  16096
Статутний капітал 382  382
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 266  446
Чистий прибуток (збиток) 4  (1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 527 953 1 527 953
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду : 2 2

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «УнІверСам № 20» 

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 «авторадІатор»
2. Код за ЄДРПОУ 00232093
3. Місцезнаходження 87515, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, 

вул.  А.Куїнджі,43
4. Міжміський код, телефон та факс (0629) 344366 (0629) 528931
5. Електронна поштова адреса radiatorniy@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації smida.gov.ua 00232093
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

На засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства 
(ПрАТ) «Авторадіатор» 12.03.2018року протокол №13 від 12 березня 2018р 
прийнято рішення: 

обрати Директором ПрАТ «Авторадіатор» Прохорова Павла Валерійо-
вича сроком на 3 роки.

Посади які обіймала посадова особа останні 5 років: з 24.03.2009р  ди-
ректор ПАТ «Авторадіатор», з 26.03.2015р директор ПрАТ «Авторадіатор» 
Адреса: 87515, Донецька обл. м. Марiуполь, вул. А.Куїнджі,43 

Часткою у статутному капіталі та акціями емітента не володіє.
Згоди на поширення інформації щодо паспортних даних посадовою 

особою не надано. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайом-

лений.
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
директор

__________
(підпис)

п.в. прохоров
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 12.03.2018р
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «новЬЮенерГо»
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7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй 
яким належить 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства

2. текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності 

на акції в депозитарній системі або акціонером 12.03.2018 р. Частка акціо-
нера Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами 
«Альтера Ессет Менеджмент» (Закритий недиверсифікований венчурний 
пайовий інвестиційний фонд «КреміньІнвест»), Код за ЄДРПОУ 32856284
233106, місцезнаходження м.Київ прт Голосіївський,70 у загальній кількості 
акцій змінилася з 11.263% до 0%, у тому числі частка у загальної кількості 
голосуючих акцій змінилася з 11.263% до 0%. Дата повідомлення емітента 

особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі 
або акціонером 12.03.2018 р. Частка акціонера Товариство з додатковою 
відповідальністю «Регіон», Код за ЄДРПОУ 25096372, місцезнаходження 
м.Київ, вул. Якіра, буд 8 у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 
18.386%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінила-
ся з 0.000% до 18.386%.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
директор ____________  Гороховiк алiна дмитрiвна
                       М.П.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«БлоК аГроСвІт»

код за ЄдрпоУ 00372612 (далі також «товариство»)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів
Місцезнаходження Товариства: 16730, Чернігівська обл., Ічнянський ра-

йон, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 квітня 2018 року о 

14 год. 00 хв. за адресою: 16730, чернігівська обл., Ічнянський район, 
смт. парафіївка, вул. Заводська, буд. 15.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 20 квітня 2018 року з 13 год.00 хв. до 13 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: станом на 24 годину 16 квітня 2018 року (станом на 24 годину 
за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

порядоК денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування загальних зборів 

акціонерів 
пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва «БлоК аГроСвІт»):
1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту за-

гальних зборів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Директора Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Ревізійної комісії та звіту Директора.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово

господарської діяльності Товариства у 2017 році. 
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період 
до 20 квітня 2019 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.

10. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільноправових, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, 
встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підпи-
сання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

12. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
Товариства.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов цивільноправових, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, 
встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підпи-

сання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства. 
15. Інше.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-

тань порядку денного, здійснюється за адресою: 16730, Чернігівська обл., 
Ічнянський район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123, ПАТ «БЛОК 
АГРОСВІТ» (бухгалтерія) у період з 15 березня 2018 р. по 20 квітня 2018 
року у всі робочі дні з 8:00 до 17:00 год., за винятком обідньої перерви з 
12.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх 
проведення та на вебсайті: http//blokagrosvit.pat.ua. Відповідальна посадо-
ва особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – 
Головний бухгалтер Козін Ніна Павлівна. Для ознайомлення з документами 
акціонер подає на ім’я Товариства письмову заяву.

Для реєстрації для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, 
що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі у зборах, 
оформлену згідно з чинним законодавством.

Адреса для надання пропозицій: 16730, Чернігівська обл., Ічнянський 
район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123, ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ». 
Телефон для довідок: (04633) 24121

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

Найменування показника Звітний період
2017

Попередній 
період 2016

Усього активів 89 680 108472
Основні засоби 18 644 21699
Довгострокові фінансові інвестиції 196 196
Запаси 19 167 33118
Сумарна дебіторська заборгованість 25 071 26794
Грошові кошти та їх еквіваленти 111 293
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

10 964 10028

Власний капітал 78 258 77388
Статутний капітал 45 548 45548
Довгострокові зобов’язання 132 251
Поточні зобов’язання 11 290 30833
Чистий прибуток (збиток) 996 6324
Середньорічна кількість акцій (шт.) 182190400 182190400
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

121 245

наглядова рада пат «БлоК аГроСвІт».

Шановний аКцІонер
пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва

«УКраїнСЬКий наУКово-доСлІдний та КонСтрУКторСЬКий 
ІнСтитУт ХІмІчноГо маШиноБУдУвання»

Місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО

ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ»(ПАТ «УКРНДІХІММАШ») (надалі  Товариство) 
повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про 
проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збо-
ри»), які відбудуться 17 квітня 2018 року за адресою: 61001, м. Харків, 
вул. Конєва, 21, корпус № 11, в конференц-залі, каб. № 402, 4-й по-
верх.

Реєстрація акціонерів проводиться з 14.00 годин до 14.45 годин.
Початок Загальних зборів о 15.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в річ-
них Загальних зборах  11 квітня 2018 року (станом на 24.00) .

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів.
2. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів 

акціонерів Товариства.
4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту На-

глядової ради про результати фінансовогосподарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голо-
ви Правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Реві-
зійної комісії про результати перевірки фінансовогосподарської діяльнос-

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «УКраїнСЬКий наУКово-доСлІдний та 
КонСтрУКторСЬКий ІнСтитУт ХІмІчноГо маШиноБУдУвання»
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ті Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його 
розгляду.

7. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та 
затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 

щодо виплати дивідендів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільноправових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 
їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільноправових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
знач них правочинів.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту 
порядку денного, розміщена на власному вебсайті за адресою:  
http://www.himmash.org.ua/информация/акционерам

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам ак-
ціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного 
законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах 
Товариства може містити завдання щодо голосування.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будьякий час відкликати чи замінити свого представника на річ-
них Загальних зборах Товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загаль-
них зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах ак-
ціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами 
рішення з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21, корпус № 11, каб. № 209,  
2й поверх, у робочі дні, робочий час з 0830 години до 1630 години. В 
день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення за 

адресою: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21, корпус № 11, в конференц
залі, каб. № 402, 4й поверх. Особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства – Бєжен-
ко  А.О.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товари-
ства в письмовій формі до 27.03.2018 року включно, а що до кандидатів 
до складу органів Товариства – до 09.04.2018 року включно. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні місти-
ти відповідні проекти рішень з цих питань. Адреса, за якою акціонери То-
вариства можуть надсилати письмові пропозиції до проекту порядку ден-
ного: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21, ПАТ «УКРНДІХІММАШ».

оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово - ГоСподарСЬКої дІялЬноСтІ
пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва «УКрндІХІммаШ»  

(тис.грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 9960 7619
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5997 5864
Запаси 58 579
Сумарна дебіторська заборгованість 2274 685
Гроші та їх еквіваленти 1519 208
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(734) (1479)

Власний капітал 6750 6005
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3549 3549
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 700 -
Поточні зобов’язання і забезпечення 2511 1614
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

745 (34)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 195 760 14 195 760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,05224 0,002400

телефон для довідок: тел. (057) 733-22-62
Голова правління
пат «УКрндІХІммаШ»  а.о. Бєженко

до відома акціонерів
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«СтраХова КомпанІя «фенІКС»
Повідомляємо Вас про скликання річних Загальних зборів акціоне-

рів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Фенікс» 
(надалі  Товариство), які відбудуться 16 квітня 2018 року за місцез-
находженням Товариства: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 1, 
павільйон 77, конференц-зал о 12 годині. 

Реєстрація учасників зборів проводиться з 1100 до 1145 години за 
адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, 
конференцзал. Початок Зборів о 1200 годині.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів Товариства є 10 квітня 2018 року.

Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші 
представники  паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушко-
ва, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 
0900 до 1800 години. Проекти рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного, розміщені на вебсайті Товариства: 
http://www.skfenix.net.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 5969517. Особа відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного: юрист, Архипова Вікторія Олександрівна.

Проект порядку денного:
1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комі-

сії, а також затвердження регламенту Зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово

господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
3. Висновки зовнішнього та внутрішнього аудиторів за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора, висновків зовнішнього та внутрішнього аудиторів за 2017 рік.

5. Затвердження плану проведення перевірок та реалізації інших 
завдань службою внутрішнього аудиту (контролю) на 2018 рік.

6. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2017 рік.

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

Найменування показника Період
Звітний Попере-

дній
Усього активів 45 716 43 201
Основні засоби 165 210
Довгострокові фінансові інвестиції 22 757 26 027
Запаси 81 33
Сумарна дебіторська заборгованість 631 463
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 670 15 207
Нерозподілений прибуток (збиток) (37 500) (39 201)
Власний капітал 40 381 38 680
Статутний капітал 27 300 27 300
Довгострокові зобов’язання 3 306 2 331
Поточні зобов’язання 2 029 2 190
Чистий прибуток (збиток) 1 701 (18 205)
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)

7 7

Генеральний директор  в.в. Кривошапка

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «фенІКС»
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Шановний акціонер!

приватне аКцІонерне товариСтво «УптК» 
(ПрАТ «УПТК»), (код ЄДРПОУ 16476514), місцезнаходження якого:  

вул.Семиренка, 1Б, м.Київ, Україна, (надалі Товариство) повідомляє, що 
річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2018 року о 18 годи-
ні 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул.Семиренка, 1-Б, Кім.1

Реєстрація акціонерів буде проводитись 20 квітня 2018 р. з 17:30 год. 
до 17:50 год.

Місце проведення реєстрації: акціонерів: м.Київ, вул.Семиренка,1-Б, 
кімн.1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів: на 24-00 годину 16 квітня 2018 року.

перелІК питанЬ, вКлЮчениХ до проеКтУ порядКУ денноГо
1. прийняття рішень з процедурних питань проведення річних за-

гальних зборів акціонерів товариства (обрання голови, секретаря та 
членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, затвер-
дження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів).

2. Звіт генерального директора товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. основні напрямки діяльності товари-
ства на 2018-19 роки. 

3. розгляд висновків зовнішнього аудитора. Затвердження річного 
звіту за 2017 рік для подання в нКцпфр.

4. визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) то-
вариства за підсумками роботи у 2017 році. прийняття рішення про 
виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями товариства.

5. про використання прат «УптК» кредитних ліній, які надають 
банки.

6. попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчиняти-
ся товариством.

З матеріалами стосовно проведення загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитись, починаючи з 20 березня 2018 року до 19 квітня, за місцезна-
ходженням Товариства по вівторкам та четвергам з 10:00 до 11:30 години. 
В день проведення зборів, ознайомлення з документами відбувається в 
місці проведення загальних зборів. Посадовою особою Товариства, відпо-
відальною за ознайомлення акціонерів, є Генеральний директор 
ПрАТ «УПТК»  Чміль Микола Мусійович. 

З проектами рішень питань Порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року, а також з інформацією про 

загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних За-
гальних зборів також можна ознайомитись, звернувшись до сайту 
ПрАТ  «УПТК»: id669.smida.gov.ua

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства в порядку, передбаченому чинним законодавством України (ст.38. 
ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Контактна особа з питань підготовки до Зборів акціонерів: полтораць-
ка любов макарівна 

тел.: (044) 407-68-27.
Акціонери мають право особисто прийняти участь у річних загальних 

зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).
УваГа! 1. Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах 

акціонерів необхідно пред’явити: 
- паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої 

країни;
- для представника акціонера - паспорт громадянина України чи 

паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акці-
онером згідно з чинним законодавством України, і яка надає пред-
ставнику повноваження представляти акціонера на Зборах та го-
лосувати по питаннях порядку денного.

2. Звертаємо Вашу увагу, що у разі якщо власник цінних паперів 
не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування 
рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не врахову-
ються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною устано-
вою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних 
паперів з депозитарною установою договору про обслуговування ра-
хунку в цінних паперах (п.10 Розділу VI прикінцевих та перехідних по-
ложень Закону України «Про депозитарну систему України».)

Повідомлення щодо проведення річних загальних зборів акціонерів 
опубліковано

Генеральний директор ___________  чміль м.м.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  _________________
  (дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
«новомоСКовСЬКий Завод мIнводи»

титульний аркуш повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів.

Генеральний директор чупрiн андрiй леонiдович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 12.03.2018
(дата)

особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Новомосковський завод мiнводи»
2. Організаційноправова форма
3. Місцезнаходження
51281, Днiпропетровська область, Новомосковський район, 

с. Знаменiавка, вулиця Жукова, будинок 1а

4. Код за ЄДРПОУ
00382728
5. Міжміський код та телефон, факс
0567263305
6. Електронна поштова адреса
urist@elefant.dp.ua

II. дані про дату та місце оприлюднення повідомлення 
(повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного 
акціонерного товариства)

№ 
з/п

дата повідомлення 
емітента особою, що 
здійснює облік права 
власності на акції в 

депозитарній системі 
або акціонером

повне наймену-
вання юридичної 
особи - власника 
пакета акцій або 

зазначення 
«фізична особа»

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстра-

ційного посвідчення місцевого органу влади іноземної 
держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної 

особи - нерезидента)

розмір частки 
акціонера до 

зміни 
(у відсотках 

до статутного 
капіталу)

розмір частки 
акціонера після 

зміни 
(у відсотках до 

статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 12.03.2018 фiзична особа 00000000 48.446483 0

Зміст інформації:
Євдокiмова Дiана Андрiївна до змiни володiла акцiями у кiлькостi 49210 штук, номiнальною вартiстю 492100,00 грн., з них голосуючi акцiї у кiлькостi 
49210 шт., що становить 48,446483 % Статутного капiталу.
Євдокiмова Дiана Андрiївна пiсля змiни володiє акцiями у кiлькостi 0 штук, номiнальною вартiстю 0,00 грн., з них голосуючi акцiї у кiлькостi 0 шт., що 
становить 0 % Статутного капiталу.
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повідомлення про проведення річних загальних зборів
приватне аКцІонерне товариСтво «велиКоанадолЬСЬКий 

воГнетривКий КомБІнат» (далі − Товариство), (ідентифікаційний код 
00191721, місцезнаходження: 85721, Донецька обл., Волноваський рн,  
смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1) повідомляє про проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: 18 квітня 2018 року о 
12:00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 85721, донецька обл., вол-
новаський р-н, смт. володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, у примі-
щенні актової зали, 1 поверх.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 18 квіт-
ня 2018 року о 10:00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
18  квітня 2018 року об 11:45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 85721, Доне-
цька обл., Волноваський рн, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, у 
приміщенні актової зали, 1 поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 

12 квітня 2018 року станом на 24:00 годину. 
перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 
їх повноважень.

2. Розгляд звіту Генерального директора за 2017 рік, затвердження захо-
дів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, затвердження за-
ходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства 

у 2017 році.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності Това-

риства у 2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Ліквідація одноосібного виконавчого органу та створення колегіально-

го виконавчого органу Товариства.
9. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення 

їх у новій редакції (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову 
раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію).

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прий
няття такого рішення про їх вчинення, із зазначенням характеру правочинів 
та їх граничної вартості.

12. Надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчиня-
тимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення про їх вчинення.

приватне аКцІонерне товариСтво «велиКоанадолЬСЬКий воГнетривКий КомБІнат»

повІдомлення 
про проведення рІчниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «фІрма БаКалІя»,
ЄдрпоУ 01553416

29000 місто Хмельницький, вулиця Шевченка, будинок 70.
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 

16.04.2018 року о 10 год.00 хв.,
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 29000, Хмель-

ницька область, місто Хмельницький, вулиця Шевченка, будинок 70, 
адмінбудинок, юридичний відділ (кімната нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За-
гальних 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 10.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що по-
свідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) 
та має право у будьякий час відкликати чи замінити свого представника 
на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права учас-
ті на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчу-
ватися 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 Загаль-
них зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
6 Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, обрання голови 

та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
7 Звіт Директора Товариства про результати фінансовогосподарської 

діяльності за 2017 рік.
8 Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
9 Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.
10 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту 

Наглядової ради , звіту і висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.
11 Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Това-

риства, річної фінансової звітності Товариства.
12 Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та 

затвердження заходів за результатами його розгляду.
13 Розподіл прибутку (збитків) за результатами роботи в 2017 році.
14 Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством 

протягом 20172018рр.
15 Про уповноваження директора ПрАТ «Фірма Бакалія» від імені Това-

риства укласти з АТ «Укрексімбанк» договори з метою отримання кредит-
них коштів.

16 Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення.

17 Про закриття відокремлених структурних підрозділів в м.Славута.
18 Про зміну видів економічної діяльності Товариства.
19 Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції.
20 Про надання повноважень директору Товариства для здійснення ре-

єстрації змін до Статуту.
Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюється з 09.30 до 

09.50  год. з а адресою : місто Хмельницький, вулиця Шевченка,70 в при-
міщенні адмінбудинку в юридичному відділі в день проведення зборів. Для 
реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документи, що засвідчують 
особу, а для представників акціонерів — додатково доручення на право 
участі у зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним річних 
Загальних зборів, можна починаючи з 16 березня 2018 року, щопонеділка з 
09.00 до 13.00 год., за адресою: місто Хмельницький, вулиця Шевченка,70. 
Телефони для довідок: 0382 — 656452, 651002. Відповідальною особою 
за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є директор това-
риства Матняк Олександр Іванович. З питань порядку денного та організа-
ційних питань проведення річних загальних зборів звертатись до директо-
ра Товариства .

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних збо-
рів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web
сторніці : http://www.bakaleya.org/pat/ протягом 10 робочих днів після за-
криття річних Загальних зборів.

Адреса власного webсайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту денного :  
http://www.bakaleya.org/pat/ .

Станом на 13.03.2018 року загальна кількість акцій Товариства складає 
6979 штук (100% ), з них 6658 штук (95,40%) голосуючих акцій.

основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2017 рік(тис.грн.):

Найменування показника Період
Звітний 

2017 
Попередній 

2016
Усього активів 165702 167478
Основні засоби (за залишковою вартістю) 74948 71375
Запаси 53609 54995
Сумарна дебіторська заборгованість 17318 12916
Гроші та їх еквіваленти 4492 11627
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 696 4 692
Власний капітал 24 279 19 583
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3490 3490
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 139091 144895
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6979 6979

наглядова рада прат «фірма Бакалія»

приватне аКцІонерне товариСтво «фІрма БаКалІя»
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Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформацію, зазначену в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товари-
ства»  vaok.pat.ua.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або че-
рез уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за 
адресою: 85721, Донецька обл., Волноваський рн, смт. Володимирівка, 
вул. Заводська, буд. 1, кабінет юридичного відділу (3 поверх) з понеділка по 
п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00  год.), 
а в день проведення у місці їх проведення. Акціонери (їх представники) при 
собі повинні мати документ, що посвідчує особу, представнику додатково 
мати при собі довіреність оформлену відповідно до чинного законодавства 
України. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами 
Зборів – начальник юридичного відділу Хомяк Едуард Анатолійович. Довід-
ки за телефоном:(06244) 45000.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «про акціонерні товариства», а також строк, протягом 
якого такі права можуть використовуватися: 

 ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань 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 денно-
го 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 днів до дати проведення Зборів;

 оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:  доку-
мент, 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 осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною 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 ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних збо-
рах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
2017 рік

Попередній
2016 рік

Усього активів 262911 186290
Основні засоби (залишкова вартість) 42557 44391
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 79328 57013
Сумарна дебіторська заборгованість 104200 76337
Грошові кошти та їх еквіваленти 86 678
Нерозподілений прибуток 51290 14288
Власний капітал 67504 30504
Статутний капітал 3027 3027
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 195407 155786
Чистий прибуток (збиток) 37002 10444
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6053460 6053460
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 880 870

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова наглядової ради  джоджуа р.а.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 23269555
3. Місцезнаходження 79026, місто Львів, вулиця Козель-

ницька, будинок 15
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 032 2390710 +38 032 2390710

5. Електронна поштова 
адреса

ZaіkaOS@dtek.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.dtek.com/іnvestors_and_
partners/asset/zapadenergo/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерно-
го товариства

ІІ. текст повідомлення
12.03.2018 ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (далі – Товариство) отрима-

ло від ПАТ «Національний депозитарій України» реєстр власників 
іменних цінних паперів, станом на 01.03.2018. Згідно з зазначеним ре-
єстром відбулася зміна власників акцій, яким належить 5 і більше від-
сотків простих акцій Товариства, у зв'язку з чим пакет власника акцій, 
що належав ORNEX LІMІTED (ОРНЕКС ЛІМІТЕД) (реєстраційний но-
мер НЕ 362570, місцезнаходження: 28 Oktovrіou, 377, SOBOH HOUSE, 
1st floor, Neapolі, 3107, Lіmassol, Cyprus) став менше 5 відсотків про-
стих акцій Товариства.

Розмір частки ORNEX LІMІTED (ОРНЕКС ЛІМІТЕД) в загальній кіль-
кості акцій (у відсотках до статутного капіталу):

 до змін становив 25,000013 %;
 після змін становить 0,000000 %
Розмір частки, що належав ORNEX LІMІTED (ОРНЕКС ЛІМІТЕД) в 

загальній кількості голосуючих акцій:
 до змін становив 25,000013 %;
 після змін становить 0,000000 %.
12.03.2018 ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (далі – Товариство) отри-

мало від ПАТ «Національний депозитарій України» реєстр власників 
іменних цінних паперів, станом на 01.03.2018. Згідно з зазначеним 
реєстром відбулася зміна власників акцій, яким належить 5 і більше 
відсотків простих акцій Товариства, у зв'язку з чим пакет власника 
акцій, що належить GPL ІNGEN POWER LІMІTED (ДЖІ. ПІ. ЕЛ. ІН-
ДЖЕН ПАУЕР ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер HE 376223, місцезна-
ходження: ThemіstoklіDervі 3, JULІA HOUSE, 1066, Nіcosіa, Cyprus) 
збільшився та становить 5 і більше відсотків простих акцій Товари-
ства.

Розмір частки GPL ІNGEN POWER LІMІTED (ДЖІ. ПІ. ЕЛ. ІНДЖЕН 
ПАУЕР ЛІМІТЕД) в загальній кількості акцій (у відсотках до статутного 
капіталу):

 до змін становив 0,000000 %;
 після змін становить 25,000013 %
Розмір частки GPL ІNGEN POWER LІMІTED (ДЖІ. ПІ. ЕЛ. ІНДЖЕН 

ПАУЕР ЛІМІТЕД) в загальній кількості голосуючих акцій:
 до змін становив 0,000000 %;
 після змін становить 25,000013 %

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
Генеральний директор  таращук олег Станіславович

М.П. 13.03.2018

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«дтеК ЗаХІденерГо»



№51, 15 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

23

повідомлення
про проведення загальних зборів акціонерів товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», місцез-
находження товариства:31614, Україна, Хмельницька область, Чемеро-
вецький район, смт. Закупне, вулиця Центральна, будинок 28

Шановний акціонер,
приватне аКцІонерне товариСтво

«ЗаКУпнянСЬКе ХлІБоприймалЬне пІдприЄмСтво»
(надалі товариство) повідомляє вас, що 20 квітня 2018 року о 

12.00 годин відбудуться загальні збори акціонерів товариства за 
адресою місцезнаходження товариства : 31614, Україна, Хмельницька 
область, чемеровецький район, смт. Закупне, вулиця центральна, бу-
динок 28 (перший поверх, актовий зал адмінприміщення). Реєстрація 
акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться  
20 квітня 2018 року з 11.00 години до 12.00 години, за адресою проведення 
зборів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних 
зборах відбудеться відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складений станом на 24 годину 16 квітня 
2018  року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів  паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства. 

проеКт порядКУ денноГо ЗаГалЬниХ ЗБорІв:
1). Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень.
2). Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства. 3). Звіт Правління про результати фінансово
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління. 4). Звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.5). Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора, затвердження висновків Ревізора.6). За-
твердження річного звіту Товариства за 2017 рік.7). Розподіл чистого при-
бутку Товариства за підсумками роботи в 2017 році. 8). Про внесення змін 
та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій 
редакції.9). Про внесення змін та доповнень до Положень : «Про Загальні 
збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про правління То-
вариства» шляхом затвердження їх у новій редакції та визнання Положен-
ня «Про Ревізійну комісію Товариства» таким, що втратило чинність. 
10). Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів На-
глядової ради Товариства. 11). Обрання членів Наглядової ради, затвер-
дження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з ними, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових 
договорів з членами Наглядової ради.12). Прийняття рішення про достро-
кове припинення повноважень Ревізора.13). Прийняття рішення про при-
пинення пов новажень Голови та членів Правління.14). Про надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які вчинялись протягом 20172018 
років.15). Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дня 
проведення даних Загальних зборів.

Інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань включених до 
проекту порядку денного цих Загальних зборів Товариства, розміщена в 
мережі інтернет за адресою http://zakypna.pat.ua/

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства та їх пред-
ставники мають можливість ознайомитись з документами необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари-
ства: 31614, Україна, Хмельницька область, Чемеровецький район, 
смт.  Закупне, вулиця Центральна, будинок 28, приймальня Голови прав-
ління ПрАТ «Закупнянське ХПП» у робочі дні з 09.00 год., до 16.00 год.
(обідня перерва з 12.00 год., до 13.00 год.) до 19 квітня 2018 року.

20 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами  Голова правління – Манич Сергій Михайлович. Необхідну 
інформацію можна одержати за телефоном (03859) 20151.

Акціонери мають право внести пропозиції, щодо питань включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства до 30 березня 
2018  року, а щодо кандидатів до складу органів товариства  не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення загальних зборів. При визначенні кворуму 
та при голосуванні на Загальних зборах Товариства враховуватимуться 
лише голосуючі акції, тобто акції тих акціонерів Товариства, які від власно-
го іменні уклали з депозитарною установою ПАТ КБ «ПриватБанк» договір 
про обслуговування рахунку в цінних паперах, або здійснили переказ на-
лежних їм прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритті в іншій 
депозитарній установі, що має відповідну ліцензію.

основні показники фінансово — господарської діяльності
прат «ЗаКУпнянСЬКе ХлІБоприймалЬне пІдприЄмСтво» 

 (тис.грн.)
Найменування показників Період

2017 2016 
Усього активів 26938 23331
Основні засоби 14553 13655
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1935 3058
Сумарна дебіторська заборгованість 8428 3457
Грошові кошти та інші еквіваленти 1508 2502
Нерозподілений прибуток 21892 19666
Власний капітал 25152 22561
Статутний капітал 948 948
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1786 770
Чистий прибуток (збиток) 2591 1360
Середньомісячна кількість акцій (шт) 3791600 3791600
Кількість власний акцій викуплених протягом періоду 
(шт)

- -

Загальна сума коштів витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 66

наглядова рада прат «Закупнянське Хпп» 

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗаКУпнянСЬКе ХлІБоприймалЬне пІдприЄмСтво»

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 ТОВАРИ-
СТВО «ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955153
3. Місцезнаходження: 66502 Одеська область, Любашівський район, се-

лище міського типу Любашівка, вулиця Спортивна, будинок 4 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (04864)22525 (04864)22582
5. Електронна поштова адреса:elevl@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://usilos.com/lubashivkasilo/
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: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Товариство 14.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товари-

ство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» письмове повідом
лення про заміну представника, у зв’язку з чим припинено повноваження 
члена Наглядової ради Струкова Бориса Вікторовича. Підстава такого рі-
шення: письмове повідомлення акціонера  Приватне товариство з обме-
женою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 20.02.2018 р. Згоди на роз-

криття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 25.07.2016р. Акція-
ми Товариства не володіє.

Товариство 14.03.2018 року отримало від акціонера  Приватне товари-
ство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» письмове повідом
лення про заміну представника, у зв’язку з чим Грабовська Ірина Валеріїв-
на набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: 
письмове повідомлення акціонера  Приватне товариство з обмеженою 
відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано,  до припи-
нення повноважень діючого складу членів Наглядової ради. Акціями Това-
риства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх п’яти років,  старший юрист, юрист.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
директор Кучеренко в.о.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво «лЮБаШІвСЬКий елеватор»
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повІдомлення 
про проведення рІчниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «плаСт» (надалі – 
товариство),

ідентифікаційний код 25168700
приватне аКцІонерне товариСтво «плаСт», місцезнаходжен-

ня: 08800, Київська обл., миронівський р-н, м. миронівка, вул. Собор-
ності, буд. 48 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться: «20» квітня 
2018 року о 12.00 годині за адресою: 08800, Київська обл., миронів-
ський р-н, м. миронівка, вул. Соборності, буд. 48 (кімната № 5 третій 
поверх).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «20» квітня 2018 року за міс-
цем проведення Загальних зборів:

час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах   
1100  години;

час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах   
1145 годин. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
деного станом на 24 годину «16» квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: 

1. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття 
рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 
Обрати членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів з числа пра-

цівників Товариства, у наступному складі:
Член лічильної комісії (Голова) – Кутовенко Олександр Миколайович.
Член лічильної комісії – Кучерова Юлія Миколаївна.
Повноваження Голови та член Лічильної комісії припиняються після 

оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання до-
кументів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45. За-
кону України «Про акціонерні товариства».

2. обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
Проект рішення:
Головою Загальних зборів обрати – Босенко Анатолія Віталійовича; 
Секретарем Загальних зборів обрати  Сидоренко Ларису Олексіївну. 

Надати повноваження Голові Загальних зборів Босенко А.В. та Секретарю 
Загальних зборів Сидоренко Л.О. підписувати Протокол Загальних зборів 
акціонерів та в разі наявності всіх додатків до даного Протоколу.

3. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
Проект рішення:
Для забезпечення належної роботи, затвердити наступний регламент 

проведення Загальних зборів:
доповідь по питанням порядку денного – до 10 хв.;
виступаючим – до 5 хв.;
повторні виступи – до 3 хв.;
перерва для процедури голосування – до 10 хв.;
оголошення результатів голосування – до 5 хв.
4. розгляд Звіту правління про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2017 рік. прийняття рішення за наслідками 
розгляду Звіту правління товариства.

Проект рішення:
За наслідками розгляду Звіту Правління визнати діяльність Правління 

Товариства в 2017 році задовільною та затвердити Звіт Правління про ре-
зультати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік. 

5. розгляд Звіту наглядової ради товариства про виконану роботу 
за 2017 рік. прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту наглядо-
вої ради товариства.

Проект рішення:
За наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства визнати ро-

боту Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною та затвердити 
Звіт Наглядової ради Товариства про виконану роботу за 2017 рік.

6. розгляд Звіту та висновків незалежного аудитора про фінансово-
господарську діяльність товариства за 2017 рік. прийняття рішення за на-
слідками розгляду Звіту аудитора про фінансово-господарську діяльність 
товариства за 2017 рік. Затвердження висновків незалежного аудитора.

Проект рішення:
Звіт незалежного аудитора про результати фінансовогосподарської ді-

яльності за 2017 рік прийняти до уваги та затвердити. Затвердити Висновки 
незалежного аудитора про фінансово  господарську діяльність Товариства 
за 2017рік.

7. Затвердження річного Звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний Звіт Товариства за 2017р., який включає: Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12. 2017р., Звіт про фінансові ре-
зультати (Звіт про сукупний дохід) за 2017р., Звіт про власний капітал за 
2017р., Звіт про рух грошових коштів за 2017р. та Примітки до річної фінан-
сової звітності за 2017р. 

8. розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками 2017 року.
Проект рішення:
Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 

2017 року:
Дивіденди акціонерам Товариства за 2017 рік не нараховувати та не ви-

плачувати. Відповідно до норм
діючого законодавства України та Статуту ПрАТ «ПЛАСТ» збільшити Ре-

зервний капітал Товариства, 
шляхом відрахування від суми чистого прибутку 3341 тис.грн. 5%  в сумі 

167 тис.грн.
Решту чистого прибутку, в сумі 3174 тис.грн., залишити нерозподіленим 

з метою направлення його
на розвиток виробництва Товариства.
9. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 

членів правління товариства.
Проект рішення:
Достроково припинити повноваження члена Правління Товариства 

Кір’якової Елли Миколаївни та члена Правління Товариства Стасовського 
Володимира Олексійовича у зв’язку з поданими заявами.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» – http://www.plast.emitents.net.ua.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів То-
вариства до дати проведення Загальних зборів акціонери та/або їх пред-
ставники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними 
для підготовки Загальних зборів та прийняття рішень з питань порядку ден-
ного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: 08800, Київ-
ська  обл., Миронівський рн, м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 48 (кімната 
№ 5 третій поверх) у робочі дні з понеділка по четвер (включно) з 800 до  
1700 годин (в п’ятницю з 800 до 1500), обідня перерва з 12.00 до 12.36 
години, в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. По-
садовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, є Сидоренко Лариса Олексіївна – член Правління Товариства. 
Довідки за телефоном: 0532 610300. 

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «про акціонерні товариства», а також строк, протягом 
якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами (документами), необ-
хідними для підготовки Загальних зборів та прийняття рішень з питань поряд-
ку денного Загальних зборів від дати надіслання повідомлення про проведен-
ня Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, а також в день 
проведення Загальних зборів у порядку зазначеному в цьому Повідомленні.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнахо-
дженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного. 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 ден-
ного Загальних зборів Товариства подається за місцезнаходженням Това-
риства в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозицій до питання та/або проекту рішення. 

порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:
У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, 

включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Акціонер має право призначити свого представника постійно 
або на певний строк. Акціонер має право у будьякий момент замінити свого 
представника, повідомивши про це Правління Товариства.

для участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати 
паспорт (або інший документ, що посвідчує (ідентифікує) особу), для 
представника акціонера, крім паспорта (або іншого документу, що по-
свідчує (ідентифікує) особу) – довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами діючого за-
конодавства України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах декільком своїм представникам. Участь в Загальних збо-
рах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на За-
гальних 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 За-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд.

приватне аКцІонерне товариСтво «плаСт»
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Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних збо-
рах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 
на «12» березня 2018 року  дату складання переліку осіб, яким надсила-

ється повідомлення про проведення річних Загальних зборів: 
загальна кількість простих іменних акцій – 8002133 шт., 
загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 8002133 шт.

наглядова рада прат «плаСт»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«черКаСЬКий ШовКовий КомБІнат»

(Ідентифікаційний код: 00306851, місцезнаходження: 18028, 
м. черкаси, вул. в'ячеслава чорновола, 170)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 
"19" квітня 2018 року о 14-00 годині за адресою: м. черкаси, вул. в'ячеслава 
чорновола, буд. 170. Річні загальні збори ПрАТ «ЧШК» (Товариства) буде 
проведено в адміністративній будівлі прат «чШК», 5 поверх, кабінет 
№  68, зал засідань, з наступним проектом порядку денного: 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 
їх повноважень.

2. Звіт правління про господарськофінансову діяльність ПрАТ «ЧШК» 
за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про 
результати господарськофінансової діяльності ПрАТ»ЧШК» за 2017 р.

3. Звіт наглядової ради ПрАТ «ЧШК» за 2017 р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради про результати господарсько
фінансової діяльності ПрАТ «ЧШК» за 2017 р.

4. Звіт ревізійної комісії про фінансовогосподарську діяльність ПрАТ «ЧШК» 
за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків реві-
зійної комісії про фінансовогосподарську діяльність ПрАТ «ЧШК» за 2017 р.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЧШК» за 2017 р.
6. Розподіл прибутку та збитків ПрАТ «ЧШК» за 2017 р.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту 
Товариства. 

8. Про внесення змін до Положення про загальні збори, наглядову раду, 
шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписан-
ня нової редакції зазначених документів.

9. Про схвалення вчинення Товариством у 2017 році значних правочинів 
та правочинів із заінтересованістю.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у 2018 році 
значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

11. Прийняття рішення про отримання Товариством кредиту в націо-
нальній чи іноземній валюті та передачу в заставу та/або іпотеку майна 
Товариства в якості забезпечення виконання зобов'язання.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до 
проекту порядку денного Зборів акціонерів, можна ознайомитися за адре-
сою вебсайту товариства – www. silkck. com 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 13 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та (їх) представників здійснюватиметься в день 
проведення загальних зборів «19» квітня 2018 року з 1300 до 1400 години 
за місцем проведення загальних зборів (м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чор-
новола, буд. 170).

Для участі та голосування на загальних зборах акціонери (їх представ-
ники) повинні пред'явити:

 акціонери – документ, що посвідчує особу;
 представники – довіреність на право участі та голосування на загаль-

них зборах, оформлену згідно вимог діючого законодавства України, а та-
кож документ, що посвідчує особу.

Голосування на загальних зборах товариства з питань порядку денного 
проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Загальна кількість акцій 275098 та голосуючих акцій 172364 станом на 7 
березня 2018 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається пові-
домлення про проведення загальних зборів).

Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 170, каб. 
№ 60 у робочі дні з 14 години до 17 години, а в день проведення загальних 
зборів  також за місцем їх проведення з 900 години.

Відповідальна посадова особа Товариства за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: Криворучко Лариса Іванівна 

За адресою місцезнаходження Товариства (м. Черкаси, вул. В'ячеслава 
Чорновола, буд. 170, каб. № 60) акціонери можуть в письмовій формі вне-
сти свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів 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.

Телефон для довідок : ( 0472) 394435.
основні показники фінансово - господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
№ 
п/п

Найменування показників Період
Звітний
2017 рік

Попередній 
2016 рік

1. Усього активів 321758 254621
2. Основні засоби (за залишковою вартістю) 79628 65481
3. Запаси 180490 130740
4. Сумарна дебіторська заборгованість 32733 35787
5. Гроші та їх еквіваленти 14409 11208
6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) +25528 +31144
7. Власний капітал 164121 138593
8. Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 13755 13755
9. Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
10. Поточні зобов’язання і забезпечення 157637 116028
11. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) +25528 +38546
12. Середньорічна кількість акцій (шт.) 275098 275098
13. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

(грн.)
92,796 140,117

повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «одяг.» (Код ЄДРПОУ 01554249 міс-

цезнаходження: м.ІваноФранківськ, вул. Максимовича, 8 далі Товариство), 
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 16 квітня 2018 року о 10.00 год у кабінеті прат «одяг.» 
за місцезнаходженням товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 16 квітня 2018 року 
з 9 год. 00 хв. до 9 год.45 хв., за місцем їх проведення. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом 
на 24 годину  10 квітня 2018 року.

проект порядку денного :
1.Обрання лічильної комісії зборів.
2.Звіт дирекції про результати фінансовогосподарської діяльності То-

вариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління Товариства.

3.Звіт Наглядової ради за 2017рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. 

4.Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2017 рік.

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2017рік. 
6.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік 
7.Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в но-

вій редакції. 
8.Обрання членів ревізійної комісії.
9.Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину 

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх пред-
ставники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних збо-
рів в робочі дні з 9 до 12 години за місцезнаходженням Товариства в 
кабінеті ПрАТ «Одяг.», а в день проведення загальних зборів акціоне-
рів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з до-
кументами – Перший заступник Генерального директора Антонів Надія 
Романівна 

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі загальних збо-
рах акціонерів, оформлену у відповідності до законодавства України. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонер-
ного товариства може містити завдання щодо голосування по кожному пи-
танню порядку денного. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вно-
сяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Адреса вебсайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень з питань порядку денного : www. odyah.pat.ua довідки за 
тел. (0342) 566655

наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво «одяГ.»
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приватне аКцІонерне товариСтво «олеКСандрІйСЬКа фа-
БриКа дІаГрамниХ паперІв» (код ЄДРПОУ 02424856, місцезнахо-
дження: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр. Будівельників, 40) 
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 
2018 року за адресою: Кіровоградська обл., м. олександрія, пр. Буді-
вельників, 40, каб. №1 (актовий зал) об 11.00. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
проводитиметься з 09.00 до 10.30 за місцем проведення зборів: Кірово-
градська обл.,м. Олександрія, пр. Будівельників, 40 каб.№1 (актовий зал). 
Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
www.afdb.com.ua

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у загальних зборах Товариства: на 24 .00 год., 16.04.2018 року. 

проект порядку денного загальних зборів: 
1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. 
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвер-
дження регламенту зборів.

4.Звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

5. Звіт Виконавчого органу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства по результатам 2017 року.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шля-

хом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у 
новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової ре-
дакції Статуту ПРАТ «ОФДП» та на здійснення дій з державної реєстрації 
Статуту.

9. Затвердження Положень Товариства «Про Загальні збори акціоне-
рів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий Орган» у новій редакції.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на 
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням 
характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання 
повноважень на укладання таких правочинів.

основні показники фінансово – господарської діяльності товариства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Попередній 

2016р.
Звітний 
2017р.

Усього активів 7506 7432
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2156 1985
Запаси 671 476
Сумарна дебіторська заборгованість 4053 4437
Грошові кошти та їх еквіваленти 325 236
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 152 167
Власний капітал 5927 5942
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5775 5775
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 1579 1490
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 39 15
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3982800 3982800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,009792 0,003766

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів ак-
ціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного за за адресою Товариства: 28000, 
Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр. Будівельників, 40, 8 поверх., 
каб.№3. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – заступник Директора Максимчук В.Д. тел.(05235) 
69127, у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів  
також у місці їх проведення, або надсилати на адресу місцезнаходження 
Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Зборів та самого порядку денного Зборів.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають 
право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денно-
го. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю 
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товари-
ства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера) 
реєстраційній комісії необхідно:

1. пред'явити особистий паспорт (у випадку пред'явлення паспорта 
громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково 
пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання;

2. надати документи (копії документів, засвідчені нотаріально): 
 для неповнолітніх акціонерів письмову згоду (у формі заяви про згоду 

на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з 
чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досяг-
нення повноліття або одруження;

 для представників акціонерів документи, що підтверджують право 
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на 
представництво малолітньої особиакціонера; довіреність; договір про 
управління або договір доручення; для представника юридичної особи, 
якщо це не директор  довіреність та витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних 
осібпідприємців та громадських формувань станом на дату проведення 
Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому 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 докумен-
тами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо го-
лосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосу-
ючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних збо-
рах акціонерів на свій розсуд.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів, складеним станом на 13.03.2018р., загальна 
кількість акцій Товариства  3 982 800 штук, голосуючих акцій – 3 633 601 
штука .

наглядова рада 

приватне аКцІонерне товариСтво
 «олеКСандрІйСЬКа фаБриКа дІаГрамниХ паперІв»

(43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 66,  
код ЄДРПОУ 13349767)

повідомляє, що Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення 
про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
24  квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства 
за адресою: Україна, волинська область, місто луцьк, вулиця дуб-
нівська, 66, фойє першого поверху адмінбудинку.

проект:
порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови Загальних зборів Товариства.

3. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства.
5. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
6. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 

2017  рік.
7. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2017 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2017 рік. 
10. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 

ради, виконавчого органу та Ревізора.

приватне аКцІонерне товариСтво «лУцЬКавтодор»
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11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів На-
глядової ради Товариства.

12. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Това-
риства.

13. Про затвердження умов цивільноправового договору, що уклада-
тиметься з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільноправового договору з членами 
Наглядової ради Товариства.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення За-
гальних зборів.

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

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 110374 96221
основні засоби 36605 38723
довгострокові фінансові зобов’язання - -
Запаси 7818 3424
Сумарна дебіторська заборгованість 63345 51977
Грошові кошти та їх еквіваленти 619 105
нерозподілений прибуток - -
власний капітал 991 991
Статутний капітал 319 319
довгострокові зобов’язання - -
поточні зобов’язання 112628 100710
чистий прибуток (збиток) -3564 -5799
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1276536 1276536
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

25 19

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів: 18.04.2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибу-
дуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися 24.04.2018 року з 
09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних збо-
рів. 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно при собі мати 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціо-
нерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представля-
ти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком 
згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представ-
никам акціонерівюридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує 
повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені 
акціонераюридичної особи.

Представником акціонера  фізичної чи юридичної особи на загаль-
них зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Акціонер має право призначити свого представника по-
стійно або на певний строк. Акціонер має право у будьякий момент 
замінити свого представника, повідомивши про це директора Товари-
ства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся 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 видаєть-
ся 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 голосу-
вання, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазна-
ченням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосу-
вати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. 

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будьякий час відкликати чи замінити свого представника на за-
гальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голо-
сування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного 
до проекту порядку денного зборів акціонерів товариства, можна озна-
йомитись за адресою вебсайту  https://www.ladgroup.info/ 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів товариства у порядку і строки, встановле-
них ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам 
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Луцькав-
тодор» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 
буд.  66, кабінет переговорів (ІV поверх) щоденно (крім суботи та неділі) 
з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в 
день проведення Загальних зборів  також у місці їх проведення. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами, є уповноважена особа Товариства: головний бухгалтер 
Степанюк О.А. (тел.: 0332245528). Акціонерне товариство надаватиме 
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного 
загальних зборів до дати їх проведення. З питань порядку денного та 
організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до за-
значеної уповноваженої особи. 

директор прат «луцькавтодор»

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво 
«УКрГаЗотрейд»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

33717616

3. Місцезнаходження емітента 87500 м. Марiуполь вул. Краснофлот-
ська, б.170

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(0629) 359325 (0629) 359325

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

semenova@ifc.ippluss.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://33717616.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй 
яким належить 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства

2. текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власнос-

ті на акції в депозитарній системі або акціонером 12.03.2018 р. Частка 
акціо нера Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління актива-
ми «Альтера Ессет Менеджмент» (Закритий недиверсифікований венчур-
ний пайовий фонд «КремiньIнвест»), Ідентифікаційний код з торговельно-
го, судового або банківського реєстру 32856284233106, місцезнаходження 
м.Київ прт Голосіївський,буд 70 у загальній кількості акцій змінилася з 
36.777% до 36.978%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих 
акцій змінилася з 36.777% до 36.978%. Дата повідомлення емітента осо-
бою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або 
акціонером 12.03.2018 р. Частка акціонера Приватне акціонерне товари-
ство «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» (За-
критий недиверсифікований венчурний пайовий фонд «Альтера Перший), 
Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру 
32856284233064, місцезнаходженням.Київ прт Голосіївський, буд 70. у за-
гальній кількості акцій змінилася з 18.939% до 19.153%, у тому числі частка 
у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 18.939% до 19.153%.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
директор ____________  Гороховiк алiна дмитрiвна
                           М.П.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРО-

МИСЛОВИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, 

будинок 11, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, 2774709.
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента 

II. текст повідомлення
Рішенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»  далі Банк (Про-
токол від 13.03.2018 №13/03/2018) з 13 березня 2018 року достроково 
припинено повноваження члена Правління, відповідального працівника 
за проведення фінансового моніторингу Попової Ірини Олегівни у зв’язку 
з її звільненням з посади начальника Відділу фінансового моніторингу 
за власним бажанням. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку 
не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Перебувала на посаді з 20 лютого 2018 року по 12 березня 
2018  року. Замість Попової І.О. на посаду нікого не призначено.

Рішенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»  далі Банк (Про-
токол від 13.03.2018 №13/03/2018) на виконання рекомендацій Націо-
нального банку України членом Правління Банку обрано начальника 
Відділу аналізу та управління ризиками Оксеніча Ігоря Георгійовича з 
13  березня 2018 року на строк до закінчення повноважень діючого 
Правління – 04 квітня 2018 року. Згоди фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капі-

талі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: на-
чальника управління аналізу та оцінки фінансових ризиків в ПАТ «АПЕКС
БАНК», начальника управління аналізу та контролю за ризиками в ПАТ 
«Аграрний комерційний банк», начальника Відділу аналізу та управлін-
ня ризиками в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Наказом Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі Банк) № 48К 
від 13.03.2018 на посаду головного бухгалтера Банку призначена Сургу-
чова Людмила Вікторівна з моменту погодження її кандидатури на по-
саді головного бухгалтера Національним банком України. До моменту 
погодження її кандидатури на посаді головного бухгалтера Національ-
ним банком України Сургучова Людмила Вікторівна призначена викону-
ючим обов’язки головного бухгалтера Банку з 14 березня 2018 року. 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; паке-
том акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом остан-
ніх п’яти років займала посади: заступника головного бухгалтера в 
ПАТ  «ДІАМАНТБАНК», заступника головного бухгалтера в ПАТ «ЄВРО-
ПРОМБАНК».

Наказом Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі Банк) № 49К 
від 13.03.2018 з 14 березня 2018 року припинено виконання обов’язків 
головного бухгалтера Банку заступником Голови Правління Мельником 
Андрієм Васильовичем. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку 
не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Виконував обов’язки головного бухгалтера з 28 грудня 2017 року по 
13 березня 2018 року.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2. Найменування посади Голова правлiння філенкова З.Ю.
14.03.2018

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво
 «ЄвропейСЬКий промиСловий БанК»

Код за ЄдрпоУ 03118216(39631, Україна, полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. Київська, 64), повідомляє про проведення річних 

Загальних зборів акціонерів
дата, час та місце проведення: 17 квітня 2018 року о 07-00 за адре-

сою: 39631, Україна, полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, 
пат «вепр», зала їдальні.Реєстрація акціонерів та їх представників про-
водиться в день проведення зборів за місцем проведення зборів з 0600 до 
0645 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам ак-
ціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі у 
зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. Загальна 
кількість простих іменних акцій – 1 687 600 акцій, у т.ч. голосуючих –  
1 318 725 акцій. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: на 24 годину 11 квітня 2018 року. 

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ «ВЕПР» 

про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

ПАТ «ВЕПР» про результати фінансовогосподарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «ВЕПР» за 2017 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редак-

ції Статуту Товариства.
11. Припинення повноважень Директора Товариства.
12. Обрання Директора Товариства. 
13. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором То-

вариства, обрання уповноваженої особи на підписання контракту. 
14. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядо-

вої ради Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів. 
17. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії.

основні показники фінансово – господарської діяльності 
пат «вепр» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів
Основні засоби 1946,6 1946,6
Запаси 501,6 673,0
Сумарна дебіторська заборгованість 438,6 507,7
Гроші та їх еквіваленти 39,7 4,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 675,0 690,1
Власний капітал
Зареєстрований статутний капітал 421,9 421,9
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 683,5 904,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 12,4 17,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

Адреса власного вебсайту ПАТ «ВЕПР», на якому розміщується інфор-
мація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.vepr.pat.ua Акціонери можуть ознайомитися з мате-
ріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 800  
до 1600  год. за адресою: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Київська, 64, ПАТ «ВЕПР», кабінет бухгалтерії, а у день проведення 
Загальних зборів  також у місці їх проведення.Від дати надіслання /отри-
мання повідомлення акціонери користуються всіма правами, визначеними 
ст.36, 38 закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – статті) про-
тягом строку, визначеного статтями.Порядок участі та голосування на За-
гальних зборах за довіреністю регулюється ст.39 закону України «Про акці-
онерні товариства».Відповідальна особа – Директор Пилипенко  В.І.Телефон 
для довідок: (05366) 51924. Наглядова рада ПАТ «ВЕПР»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
директор пат «вепр» _______ в.І. пилипенко 01 березня 2018 р.
(найменування посади) (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 

(дата)

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «вепр»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03361402
3. Місцезнаходження: 18000 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізня-

ка, будинок 142
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 712700, 711908
5. Електронна поштова адреса: 03361402@afr.com.ua, gas@chergas.

ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.chergas.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення емі-
тента про утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. текст повідомлення 
Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» від 01.03.2018 року, було 

прийнято рішення про припинення (ліквідацію) управлінь по експлуатації 
газових господарств філій( відокремлених підрозділів), які входять до 
складу ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ», у зв'язку зі зміною в організації виробни-
цтва:

1. Повне найменування філії (представництва): ГОРОДИЩЕНСЬКЕ 
УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА  ФІЛІЯ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Код ЄДРПОУ ВП: 24419656
Місцезнаходження філії (представництва): 19500, Черкаська обл., Го-

родищенський район, місто Городище, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 3
Функції які виконувала філія: розподілення газоподібного палива че-

рез місцеві (локальні) трубопроводи.
2.Повне найменування філії (представництва): ДРАБІВСЬКЕ УПРАВ-

ЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА  ФІЛІЯ ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГА-
ЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Код ЄДРПОУ ВП: 24419494
Місцезнаходження філії (представництва): 19800, Черкаська обл., 

Драбівський район, селище міського типу Драбів, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИ-
МИРСЬКА, будинок 11

Функції які виконувала філія: розподілення газоподібного палива че-
рез місцеві (локальні) трубопроводи.

3.Повне найменування філії (представництва): ЖАШКІВСЬКЕ УПРАВ-
ЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА  ФІЛІЯ ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГА-
ЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Код ЄДРПОУ ВП: 21370907
Місцезнаходження філії (представництва): 19200, Черкаська обл., 

Жашківський район, місто Жашків, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 55
Функції які виконувала філія: розподілення газоподібного палива че-

рез місцеві (локальні) трубопроводи.
4.Повне найменування філії (представництва): ЗВЕНИГОРОДСЬКЕ 

УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА  ФІЛІЯ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Код ЄДРПОУ ВП: 24419531
Місцезнаходження філії (представництва): 20200, Черкаська обл., Зве-

нигородський район, місто Звенигородка, ВУЛИЦЯ ЩЕДРIНА, будинок 7
Функції які виконувала філія: розподілення газоподібного палива че-

рез місцеві (локальні) трубопроводи.
5.Повне найменування філії (представництва): ЗОЛОТОНІСЬКЕ 

УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА  ФІЛІЯ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Код ЄДРПОУ ВП: 24420066
Місцезнаходження філії (представництва): 19700, Черкаська обл., 

місто Золотоноша, ВУЛИЦЯ ОБУХОВА, будинок 60В
Функції які виконувала філія: розподілення газоподібного палива че-

рез місцеві (локальні) трубопроводи.
6.Повне найменування філії (представництва): КАМ'ЯНСЬКЕ УПРАВ-

ЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА  ФІЛІЯ ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГА-
ЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Код ЄДРПОУ ВП: 24420362

Місцезнаходження філії (представництва): 20800, Черкаська обл., 
Кам'янський район, місто Кам'янка, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА , будинок 43

Функції які виконувала філія: розподілення газоподібного палива че-
рез місцеві (локальні) трубопроводи.

7.Повне найменування філії (представництва): КАНІВСЬКЕ УПРАВ-
ЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА  ФІЛІЯ ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГА-
ЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Код ЄДРПОУ ВП: 24419241
Місцезнаходження філії (представництва): 19000, Черкаська обл., 

місто Канів, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 116
Функції які виконувала філія: розподілення газоподібного палива че-

рез місцеві (локальні) трубопроводи.
8.Повне найменування філії (представництва): КОРСУНЬ

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПО-
ДАРСТВА  ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Код ЄДРПОУ ВП: 21385858
Місцезнаходження філії (представництва): 19400, Черкаська обл., 

КорсуньШевченківський район, місто КорсуньШевченківський, ВУЛИЦЯ 
СУВОРОВА, будинок 70

Функції які виконувала філія: розподілення газоподібного палива че-
рез місцеві (локальні) трубопроводи.

9.Повне найменування філії (представництва): МОНАСТИРИЩЕН-
СЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА  
ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТА-
ЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Код ЄДРПОУ ВП: 24419672
Місцезнаходження філії (представництва): 19100, Черкаська обл., 

Монастирищенський район, місто Монастирище, ВУЛИЦЯ САНАТОРНА, 
будинок 15

Функції які виконувала філія: розподілення газоподібного палива че-
рез місцеві (локальні) трубопроводи.

10.Повне найменування філії (представництва): СМІЛЯНСЬКЕ 
УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА  ФІЛІЯ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Код ЄДРПОУ ВП: 24419235
Місцезнаходження філії (представництва): 20700, Черкаська обл., 

місто Сміла, ВУЛИЦЯ КАНАРСЬКОГО, будинок 21
Функції які виконувала філія: розподілення газоподібного палива че-

рез місцеві (локальні) трубопроводи.
11.Повне найменування філії (представництва): ТАЛЬНІВСЬКЕ 

УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА  ФІЛІЯ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Код ЄДРПОУ ВП: 24420422
Місцезнаходження філії (представництва): 20400, Черкаська обл., Таль-

нівський район, місто Тальне, ВУЛИЦЯ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, будинок 114
Функції які виконувала філія: розподілення газоподібного палива че-

рез місцеві (локальні) трубопроводи.
12.Повне найменування філії (представництва): ЧОРНОБАЇВСЬКЕ 

УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА  ФІЛІЯ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Код ЄДРПОУ ВП: 24419376
Місцезнаходження філії (представництва): 19900, Черкаська обл., 

Чорнобаївський район, селище міського типу Чорнобай, ВУЛИЦЯ ШЕВ-
ЧЕНКА, будинок 258А

Функції які виконувала філія: розподілення газоподібного палива че-
рез місцеві (локальні) трубопроводи.

13. Повне найменування філії (представництва):ШПОЛЯНСЬКЕ 
УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА  ФІЛІЯ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

Код ЄДРПОУ ВП: 22799268
Місцезнаходження філії (представництва): 20600, Черкаська обл., 

Шполянський район, місто Шпола, ВУЛИЦЯ ЛОЗУВАТСЬКА, будинок 53
Функції які виконувала філія: розподілення газоподібного палива че-

рез місцеві (локальні) трубопроводи.
III. підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Голова правління Буян Сергій Іванович  13.03.2018

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифІКацІїї «черКаСиГаЗ»
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ідентифікаційний код 05390017, (далі за текстом – «Товариство»)
місцезнаходження: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область 

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі за 
текстом – «Загальні збори») 25 квітня 2018 року за адресою: с. рецюків-
щина, драбівський район, черкаська область (приміщення будинку 
культури, зал № 1). 

початок Загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх 
представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 

25 квітня 2018 року з 10 год. 00 хв. по 10 год. 45 хв. за місцем проведен-
ня Загальних зборів.
№ перелік питань, 

включених до проек-
ту порядку денного:

проекти рішень з питань, включених до 
проекту порядку денного:

1 Обрання членів лі-
чильної комісії Загаль-
них зборів.

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у 
складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світ-
лани Миколаївни, членів лічильної комісії  
Буги Євгенія Петровича, Карчевського Костян-
тина Костянтиновича.

2 Обрання секретаря 
Загальних зборів.

Обрати секретарем Загальних зборів Горба-
тенка Олександра Вячеславовича.

3 Затвердження річного 
звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 
2017 рік.

4 Розподіл прибутку (по-
криття збитків) Товари-
ства.

Збитки, отримані за результатами діяльності 
Товариства в 2017 році, у розмірі 6 743 тис. 
грн. покрити за рахунок накопичених прибутків 
минулих років.

5 Прийняття рішення за 
наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради, 
звіту виконавчого орга-
ну.

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товари-
ства про результати діяльності у 2017 році.
2. Затвердити звіт директора про результати 
фінансовогосподарської діяльності за 
2017 рік.

6 Зміна типу Товари-
ства.

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ» з публічного 
на приватний.

7 Зміна найменування 
Товариства.

1. Змінити повне найменування товариства з 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРКАСЬКИЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ».
2. Змінити скорочене найменування товари-
ства з ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ» на ПРАТ «ЧЕР-
КАСЬКИЙ».
3. 

8 Внесення змін до ста-
туту. Затвердження 
статуту Товариства в 
новій редакції.

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРКАСЬКИЙ» затвердити у новій редакції.
2. Уповноважити голову Загальних зборів Лит-
виненко Яніну Сергіївну та секретаря Загаль-
них зборів Горбатенка Олександра Вячесла-
вовича підписати статут Товариства у новій 
редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити 
усі необхідні дії для забезпечення проведення 
державної реєстрації змін до установчих доку-
ментів в органах державної реєстрації, з пра-
вом видачі довіреностей.

9 Припинення повнова-
жень члена Наглядо-
вої ради Товариства.

Припинити повноваження наступних членів 
Наглядової ради Товариства:
1) Лук’яненко Вікторії Олександрівни (пред-
ставник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
2) Усачової Анастасії Іванівни (представник ак-
ціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
3) Ковальчука Юрія Валентиновича (представ-
ник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
4) Фещук Ірини Леонідівни – незалежний член 
наглядової ради (незалежний директор);
5) Вознюк Олени Володимирівни  незалежний 
член наглядової ради (незалежний директор).

10 
 

Обрання членів Нагля-
дової ради, затвер-
дження умов цивільно
правових договорів, що 
укладатимуться з ними, 
встановлення розміру 
їх винагороди, обрання 
особи, яка уповнова-
жується на підписання 
договорів з членами 
Наглядової ради.

1. (а) затвердити умови цивільноправових до-
говорів, що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради Товариства (згідно з запропонова-
ними проектами);
(б) встановити, що члени Наглядової ради То-
вариства виконують свої обов’язки на безо-
платній основі;
(в) обрати директора Товариства уповноваже-
ною особою на підписання цивільноправових 
договорів з членами Наглядової ради Товари-
ства.
2. Кумулятивне голосування.

11 Прийняття рішення 
про попереднє надан-
ня згоди на вчинення 
значних правочинів.

Надати згоду (попередньо) на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством у строк до 24 квітня 2019 року (включ-
но), за умови попереднього погодження таких 
правочинів Наглядовою радою Товариства, 
граничною вартістю 5 (п’ять) млрд. доларів 
США або відповідний еквівалент в іншій іно-
земній або національній валюті, наступного 
характеру: купівля – продаж, поставка, відчу-
ження або набуття у власність будьякого май-
на, застава (у тому числі іпотека), порука, на-
дання або одержання послуг, позик, кредитів, 
оренда, користування майном, фінансовий лі-
зинг.

основні показники фінансово-господарської діяльності пат «чер-
каський»
Найменування показника період

звітний 
(2017р.)

попередній 
(2016р.)

Усього активів, тис. грн. 117577 112972
Основні засоби, тис. грн. 2956 3252
Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн. 0 0
Запаси, тис. грн. 13949 2980
Сумарна дебіторська заборгованість, тис. 
грн.

99072 106430

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 14 9
Нерозподілений прибуток, тис. грн. 81397 87986
Власний капітал, тис. грн. 94842 101228
Статутний капітал, тис. грн. 1325 1325
Довгострокові зобов’язання, тис. грн.
Поточні зобов’язання, тис. грн. 23095 11744
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. (6746) 30378
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5299440 5299440
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду, тис. грн.

0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію, грн.

(1,2724) 5,7321

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 37

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщено на вебсайті Товариства, а саме:  
http://cherkasskiy.pat.ua.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, є 19 квітня 2018 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 26 лютого 2018 року (дата складення переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кіль-
кість простих іменних акцій Товариства складає: 5 299 440 шт.; загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає: 3 508 777 шт.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифі-
кує 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 осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною 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 ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку 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 будьякий час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах Товариства. 

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

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціо-
нери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «черКаСЬКий», 
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письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати прове-
дення 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 канди-
датів 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 кандида-
тів 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 Товари-
ства: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область (адміністра-
тивна будівля Товариства, каб. 1), 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 директор Товариства – Петров 
Михайло Васильович.

Довідки за телефоном: (04738) 92 2 33, (04737) 53070.

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 

«Артвайнері»
2. Код за ЄДРПОУ: 00412168
3. Місцезнаходження: 84500 Донецька обл., м.Бахмут, вул.П.Лумумби,87
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627)486531, (0627)486531
5. Електронна поштова адреса: l.rybalka@artwinery.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.artwinery.com.ua/ua/
presscenter/yearlyreport.html

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Припинено повноваження члена Наглядової ради Приватного акціонер-

ного товариства «Артвайнері» Сіманенко Олени Володимирівни, у відпо-
відності до п. 10.5.1. Статуту ПрАТ «Артвайнері», з 13.03.2018 р., за влас-
ним бажанням з письмовим повідомленням Товариства від 26.02.2018 р. 
Згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала. 
Часткою у статутному капіталі Товариства посадова особа не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала 
на посаді члена Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» з 06.02.2015 р. За-
мість члена Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» Сіманенко О.В., повно-
важення якої припинено, на посаду нікого не обрано.

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  толкачов І.е.
13.03.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «артвайнерІ»

Шановний акціонер!
пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «троСтянецЬКий 

м’яСоКомБІнат» (ідентифікаційний код 00443128, місцезнаходження: 
76005, м. Івано-франківськ, вул. Симона петлюри, 10) (надалі – Това-
риство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 16 квітня 2018 року об 12:00 годині за адре-
сою: м. Івано-франківськ, вул. Симона петлюри, 10 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 10:30 до 11:30 у день та за місцем проведення річ-
них загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах – 10 квітня 2018 року. 

перелік питань разом з проектом рішень 
 (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови 

комісії – Ардикуци Ольги Миколаївни, членів комісії Щуренко Тетяни Ва-
силівни та Кушнір Ніни Іванівни, та прийняти рішення про припинення їх 
повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюле-
теню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товари-
ства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

3. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: обрати головою Зборів – Білана Назара Миронови-

ча, а секретарем Савченко Світлану Василівну, на час проведення цих 
загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати 
протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 
товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім пи-
танням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосу-
вання; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для 
запитань та відповідей – до 10 хвилин.

5. Звіт виконавчого органу про результати фінансовогосподарської ді-
яльності товариства за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) 
ПАТ «Тростянецький м’ясокомбінат» про підсумки діяльності Товари-
ства за 2017 рік.

6. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Тростя-
нецький м’ясокомбінат» за 2017 рік.

7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2017 р.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) 
ПАТ  «Тростянецький м’ясокомбінат» за 2017 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку та по-
криття збитків ПАТ «Тростянецький м’ясокомбінат» за 2017 рік згідно 
статей «Доходів та Витрат».

9. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство.

10. Про зміну найменування Товариства.
Проект рішення: У зв’язку зі зміною типу Товариства, затвердити 

нове найменування Товариства: Повне найменування Товариства: укра-
їнською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬ-
КИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»; Скорочене найменування Товариства: україн-
ською мовою: ПрАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 

черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних 

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ «а.в.С.»

(код ЄдрпоУ 32348227)
Рубанова Наталія Володимирівна (паспортні дані: ЕН 627221, Артемів-

ським РВ ЛИУ УМВС України в Луганській обл. 15.01.2008р) звільнена з 
посади головного бухгалтера ТОВ «А.В.С.» згідно наказу директора ТОВ 
«А.В.С.» №16К від 23.02.2018 року. Підстава: заява на звільнення. На по-

саді головного бухгалтера ТОВ «А.В.С.» була з 03.10.2011. по 09.03.2018р.. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в 
статутному капіталі не володіє.

На даний момент посада головного бухгалтера вакантна.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.

директор тов «а.в.С.»  дунда олег андрійович

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «троСтянецЬКий м’яСоКомБІнат»
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зборів акціонерів: Білану Назару Мироновичу та Савченко Світлану Ва-
силівну відповідно.

13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову 
раду, виконавчий орган (Директора) Товариства, Принципів (кодексу) кор-
поративного управління та затвердження документів у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загаль-
ні збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Нагля-
дову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про ви-
конавчий орган (Директора) Товариства; Затвердити нову редакцію 
Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

14. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених 
річними Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про за-
гальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів 
(кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій ре-
дакції.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річ-
ними загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного 
управління Товариства, викладених в новій редакції.

15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління това-

риства, прийняті протягом 2017 року.
Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го http://meattrostianets.com.ua/ 

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (28 лютого 2018 року) – 8 059 497 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 7 791 997 шт.; 

Для участі у загальних зборах необхідно надати:
 для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
 для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та го-
лосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 76005, м. ІваноФранківськ, вул. Симона Петлюри, 10, у кім. №1, 
у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 10:00 години до 12:00 години, а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – директор – Шевчук Олеся Іванівна. 

Довідки за телефоном: (04343) 22085.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вноси-

ти зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають мож-
ливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змі-
нами 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, 
а щодо кандидатів до складу органів Товариства  не пізніше ніж за чотири 
дні до дати проведення загальних зборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку ден-
ного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилають-
ся акціонеру простим поштовим листом протягом 2х робочих днів з дати 
отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення збо-
рів.

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 Товари-
ства   не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають міс-
тити 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 (най
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них 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 денно-
го) 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 за-
гальних зборів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до 
проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у вклю-
ченні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціоне-
ра), 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. 

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту поряд-
ку 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 пропози-
ція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. 

Зміни до проекту порядку денного 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. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голо-
суючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами 
строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомлен-
ні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запро-
понованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про від-
мову 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. Інфор-
мація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів 
до дати проведення зборів буде також розміщена на власному вебсайті 
Товариства. 

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє прове-
дення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може по-
становити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори 
з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідстав-
но відмовлено акціонеру.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пе-
релік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передба-
чено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 649352 506 339
Основні засоби (за залишковою вартістю) 42205 46 106
Запаси 24213 15 990
Сумарна дебіторська заборгованість 546984 413 940
Гроші та їх еквіваленти 7 71
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1013 15 487
Власний капітал 49790 66 290
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 39491 39 491
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - 19 842
Поточні зобов’язання і забезпечення 493030 420 207
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 16500 4 071
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8059497 8059497
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

2,04 0,5
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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 «Жи-

томирське облагропроменерго», код за ЄДРПОУ 05531896, місцезнахо-

дження 10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, 
буд.30, міжміський код та телефон емітента 0412 258965.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 14.03.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.ztenergo.ho.ua.

директор _________________ мороз а.о.

приватне аКцIонерне товариСтво «ЖитомирСЬКе оБлаГропроменерГо»
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Шановний аКцІонер

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «Гедеон рІХтер Уа»

(місцезнаходження товариства: 08133, м.вишневе, Києво-
Святошинського р-ну, Київської обл., 

вул. в.чорновола,2а, Код за ЄдрпоУ: 01977731)
(надалі – «товариство»)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕДЕОН РІХТЕР УА» по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – 
«Загальні збори»), що відбудуться 19 квітня 2018 року о 10.00 год. за 
адресою: 08133, м.вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської 
обл., вул. в.чорновола,2а, третій поверх адміністративно-
побутового корпусу (актовий зал ).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 19 квітня 2018 року з 9.00 
години до 9.45 години за місцем проведення річних Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в річ-
них Загальних зборах  13 квітня 2018 року (станом на 24.00). 

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних За-
гальних зборів, а саме, на 06.03.2018р.) – 7198236 (Сім мільйонів сто 
дев’яносто вісім тисяч двісті тридцять шість) штук простих іменних ак-
цій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату 
складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення річних Загальних зборів, а саме, на 06.03.2018р.)  7069558 (Сім 
мільйонів шістдесят дев’ять тисяч п[ятсот п’ятдесят вісім) штук простих 
іменних акцій.

проеКт порядКУ денноГо:
1.Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2.Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товари-

ства.
3.Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ви-

конавчого органу (Правління) Товариства за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами його розгляду. 

4.Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту На-
глядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

5.Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ре-
візійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

6.Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік 
та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7.Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8.Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2017 рік.
Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://01977731.smida.gov.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 по-
свідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинно-
го 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 Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною 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 За-
гальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних збо-
рах 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 голосу-
вання на річних Загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіре-
ність 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 голосуван-
ня на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціо-

нер має право у будьякий час відкликати чи замінити свого представни-
ка на річних Загальних зборах Товариства. 

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати прове дення річних Загальних зборів Товариства акціоне-
ри мають можливість ознайо ми тися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку ден ного та проектом (проектами) 
рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
08133, місто Вишневе, КиєвоСвятошинського району Київської області, 
вул.Чорновола, 2А, кімната 202, у робочі дні з 1000 год. до 1600год., та в 
день проведення річних Загальних зборів  у місці їх проведення. Поса-
дова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами  Островецька Т.В.

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 вно-
сяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних За-
гальних 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 19.04.2018р.). Товариство може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів 
Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства  не пізніше ніж за сім днів до дати проведен-
ня 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 прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або кла-
су належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 
Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства: 08133, 
місто Вишневе, КиєвоСвятошинського району Київської області, 
вул.В.Чорновола, 2А, кімната 202, Приватне акціонерне товариство 
«ГЕДЕОН РІХТЕР УА».

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власни-
ками 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 запропо-
нованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропоно-
ваних акціонерами питань або проектів рішень.
оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКої дІялЬноСтІ 

прат «Гедеон рІХтер Уа» 
(тис.грн) 

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 72869 71373
Основні засоби (за залишковою вартістю) 71005 69457
Запаси 496 449
Сумарна дебіторська заборгованість 668 1183
Гроші та їх еквіваленти 623 229
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2989 3065
Власний капітал 71214 68205
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 49596 49596
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1263 2719
Поточні зобов'язання і забезпечення 435 525
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 76 280
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7198236 7198236
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

0,01 0,04

Телефон для довідок: тел. (045)9871263; (045)9855268 
наглядова рада прат «Гедеон ріхтер Уа»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі – Банк), (місцезнаходження якого: 
69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Незалежної 
України, будинок 39 Д, яке відповідно до прийнятого спільними загальними 
зборами АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та АБ «ЕКСПРЕСБАНК» рішення 
14.02.2018 буде змінено на 01133,Україна, місто Київ, вулиця Генерала Ал-
мазова, будинок 18/7 після державної реєстрації змін до Статуту Банку) 
повідомляє учасників Банку про проведення річних загальних зборів учас-
ників (надалі – загальні збори та/або збори ), які відбудуться 20 квітня 2018 
року о 12.00 за адресою:01133,Україна, місто Київ, вулиця Генерала ал-
мазова, будинок 18/7, кімната 510 у приміщенні АКБ «ІНДУСТРІАЛ-
БАНК».

Реєстрація учасників та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45

Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:
 документ, що посвідчує особу учасника (паспорт);
 для представника учасника – документ, що посвідчує особу (паспорт), 

доручення оформлене згідно з чинним законодавством;
 для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (пас-

порт), документ про призначення на посаду та нотаріальна копія статуту 
юридичної особи – учасника Банку.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 16 квітня 2018.

проеКт порядКУ денноГо:
1. про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів 

учасників Банку. 
Проект рішення: обрати лічильну комісію річних загальних зборів учас-

ників Банку у наступному складі:
Головний юрисконсульт юридичного департаменту Лада Наталія Мико-

лаївна.
Провідний юрисконсульт юридичного департаменту Змєєва Катерина 

Володимирівна.
Помічник Голови Правління Раченко Римма Володимирівна.
2. про обрання голови річних загальних зборів учасників Банку. 
Проект рішення: обрати головою річних загальних зборів учасників Бан-

ку – Голову Спостережної ради Горака Олексія Володимировича.
3. про обрання секретаря річних загальних зборів учасників Бан-

ку. 
Проект рішення: обрати секретарем річних загальних зборів учасників 

Банку  корпоративного секретаря Батієвську Наталю Юріївну.
4. прийняття рішень з питань порядку проведення річних загаль-

них зборів учасників Банку. 
Проект рішення: затвердити Регламент проведення річних загальних 

зборів учасників Банку, складений відповідно до Положення «Про загальні 
збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та діючого законодавства.

5. розгляд звіту правління за 2017 рік та затвердження заходів за 
результатами його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Правління за результатами фінансово  
господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2017 рік.

6. розгляд звіту Спостережної ради за 2017 рік та затвердження за-
ходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Спостережної ради за результатами 
фінансовогосподарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2017 рік.

7. Затвердження звіту про винагороду членів Спостережної ради. 
Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Спостережної 

ради за 2017 рік.
8. розгляд висновку зовнішнього аудиту за результатами перевір-

ки фінансової звітності Банку за 2017 рік та затвердження заходів за 
результатами його розгляду. 

Проект рішення: затвердити висновок аудитора аудиторської фірми 
Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», за результатами перевір-
ки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2017 рік та визнати за-
ходи керівництва достатніми для забезпечення складання достовірної фі-
нансової звітності Банку.

9. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності 
Банку за 2017 рік. 

Проект рішення: затвердити річний звіт та річні результати діяльності 
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2017 рік.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 
Банку за 2017 рік та прибутку минулих років. 

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку (покриття 
збитків) Банку за 2017 рік та прибутку минулих років на загальну суму  
159 315 650,16 грн., що складається з:

 прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2017 рік – 2 150 213,69 грн.;
 нерозподіленого прибутку минулих років (20132016) АКБ «ІНДУСТРІ-

АЛБАНК» 55 417 530,46 грн. 
 прибутку АБ «ЕКСПРЕСБАНК» за 11 місяців 2017 року – 4 194 784,68 грн.;

 нерозподіленого прибутку минулих років (20082013, 20152016)  
АБ «ЕКСПРЕСБАНК»  97 553 121,33 грн. 

Наступним чином: 
1.У відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську ді-

яльність», Закону України «Про акціонерні товариства», а також п. 8.2. Ста-
туту Банку, частину прибутку за 2017 рік в розмірі 317 249,92 грн., направи-
ти до резервного фонду.

2.Частину чистого прибутку за 2017 рік, що становить 892 958,24 грн., 
спрямувати на нарахування та виплату дивідендів на привілейовані акції 
Банку (обов’язковий платіж) акціонерам АБ «ЕКСПРЕСБАНК» , що мали 
такі акції станом на 01.01.2018. 

3. Залишок прибутку за 2017 рік в розмірі 5 134 790,21 грн. та нерозпо-
ділений прибуток минулих років у розмірі 152 970 651,79 грн., що разом 
складає 158 105 442,00 грн. залишити нерозподіленим

11.про затвердження розміру річних дивідендів.
Проект рішення: Виплату дивідендів за привілейованими іменними ак-

ціями акціонерам АБ «ЕКСПРЕСБАНК» , які мали такі акції станом на 
01.01.2018 , здійснити з чистого прибутку звітного року та нерозподіленого 
прибутку минулих років відповідно до статуту АБ «ЕКСПРЕСБАНК», що 
діяв станом на 01.01.2018, у строк, що не перевищує шість місяців після 
закінчення звітного року, в таких розмірах:

− серії В здійснити у розмірі 8,5 % до номінальної вартості акції, що від-
повідає умовам випуску акцій, тобто 27,97 грн. на одну привілейовану ак-
цію серії В; 

− серії С здійснити у розмірі 17,0 % до номінальної вартості акції, що 
відповідає умовам випуску акцій, тобто 55,93 грн. на одну привілейовану 
акцію серії С. 

12. про схвалення правочинів із заінтересованістю.
Проект рішення: відповідно до ст.72. Закону України «Про акціонерні 

товариства», схвалити правочини із заінтересованістю, укладені АКБ «ІН-
ДУСТРІАЛБАНК» протягом 20172018 років, згідно переліку погодженому 
Спостережною радою Банку.

13.про встановлення кількісного складу наглядової ради аКБ «Ін-
дУСтрІалБанК».

Проект рішення: встановити кількісний склад Наглядової ради АКБ «ІН-
ДУСТРІАЛБАНК» у кількості 8 (восьми ) осіб.

14.про затвердження змін до Статуту аКБ «ІндУСтрІалБанК», 
шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: затвердити зміни до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛ-
БАНК» шляхом викладення його у новій редакції, визначити Голову 
Правління особою уповноваженою для підписання Статуту Банку в но-
вій редакції.

15. про затвердження змін до положення «про загальні збори 
учасників аКБ «ІндУСтрІалБанК», шляхом викладення його у новій 
редакції.

Проект рішення: затвердити зміни до Положення «Про загальні збори 
учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій ре-
дакції.

16. про затвердження положення «про наглядову раду аКБ «ІндУ-
СтрІалБанК».

Проект рішення: затвердити Положення «Про Наглядову раду АКБ «ІН-
ДУСТРІАЛБАНК».

17. про затвердження положення «про винагороду членів нагля-
дової ради аКБ «ІндУСтрІалБанК».

Проект рішення: затвердити Положення «Про винагороду членів Нагля-
дової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

18. про затвердження змін до положення «про правління аКБ «Ін-
дУСтрІалБанК», шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: затвердити зміни до Положення «Про Правління АКБ 
«ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.

19.про затвердження змін до принципів (Кодексу) корпоративного 
управління аКБ «ІндУСтрІалБанК», шляхом викладення його у новій 
редакції.

Проект рішення: затвердити зміни до Принципів (Кодексу) корпоратив-
ного управління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій 
редакції.

20.про припинення повноважень (відкликання) членів Спостереж-
ної ради аКБ «ІндУСтрІалБанК». 

Проект рішення: припинити повноваження (відкликати) 20.04.2018 чле-
нів Спостережної ради Банку, а саме: Горака Олексія Володимировича; 
VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (зі статусом незалежного 
члена Спостережної ради); Дворецького Ігоря Володимировича; 
SCHARPILOW WASILI Шарпілова Василя (зі статусом незалежного члена 
Спостережної ради); NEMIROVSKY ROSTYSLAV Немировського Ростисла-
ва (представника учасника Банку Дворецької Г.М.) 

З дати припинення повноважень (відкликання), припиняється дія ци-
вільно – правових та трудових договорів (контрактів), укладених з членами 

до УваГи УчаСниКІв 

аКБ «ІндУСтрІалБанК»
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Спостережної ради (у тому числі з обраним зі складу членів Спостережної 
ради Головою Спостережної ради).

21.про обрання членів наглядової ради аКБ «ІндУСтрІалБанК». 
Проект рішення з цього питання, відповідно до п.5) частини 3 ст.35 За-

кону України «Про акціонерні товариства» не включається до цього повідом
лення.

22.про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів) з Головою та членами наглядової ради Банку 
та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів). 

Проект рішення: затвердити умови оплати діяльності та відповідальність 
Голови та членів Наглядової ради та всі інші умови цивільно – правових та 
трудових договорів (контрактів), які укладаються з Головою та членами На-
глядової ради Банку, у відповідності до проектів договорів, що додаються. 
Розмір винагороди встановлюється при підписанні цивільно  правових та 
трудових договорів (контрактів) виходячи з наступного: 1. розмір заробітної 
плати (щомісячної грошової винагороди) Голови Наглядової ради за цивіль-
но – правовим або трудовим договором (контрактом) – 298 000.00 грн.;  
2. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) члена  
Наглядової ради за цивільно – правовим або трудовим договором  
(контрактом) – 50 000,00 грн.

Особою, уповноваженою на підписання від імені Банку відповідних до-
говорів (контрактів), обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Бу-
крєєва М.Ю., або особу, що виконуватиме обов’язки Голови Правління на 
дату підписання договорів (контрактів). 

23.визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 
2018 рік. 

Проект рішення: визначити основні напрями діяльності АКБ «ІНДУСТРІ-
АЛБАНК» на поточний 2018 рік відповідно до оголошених доповідачем про-
позицій, що попередньо погоджені Спостережною радою Банку.

Адреса власного веб – сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том 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.industrialbank.ua .

Реєстрація для участі у зборах здійснюється згідно з даними реєстру(ів) 
власників цінних паперів, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності да-
них документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власників 
цінних паперів, учаснику необхідно звернутись до депозитарної установи, у 
якій на ім’я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення змін 
до реєстру.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів учасники, які бажають ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до 
дати проведення зборів, можуть звертатись за адресою : 69035, Україна, За-
порізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 
220 або 01133,Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, 
кімната 318 у приміщеннях АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», в робочі дні з 9.00 до 
18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). Документи надаються для озна-
йомлення на підставі письмового запиту учасника не пізніше ніж за три ро-
бочі дні до дати ознайомлення.

В день проведення загальних зборів учасники можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
в місці проведення зборів, а саме: 

01133,Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, кім-
ната 510 у приміщенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Банк до початку загальних зборів надаватиме письмові відповіді на 
письмові запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів. 

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду 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, 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 
повин ні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником учасника (учасників), або про те, 
що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради  незалежного 
директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) учасника, 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 ак-
цій, що належать кандидату, який пропонується цим учасником до складу 
Наглядової ради. Пропозиції учасників (учасника), які сукупно є власниками 
5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому вклю-
ченню до проекту порядку денного загальних зборів. 

Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа 

або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа 
держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Банку та їх 
афілійовані особи не можуть бути представниками інших учасників банку на 
загальних зборах. Представником учасника  фізичної чи юридичної особи 
на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена осо-
ба юридичної особи, а представником учасника  держави чи територіаль-
ної громади  уповноважена особа органу, що здійснює управління держав-
ним чи комунальним майном.

Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Учасник має право у 
будьякий момент замінити свого представника, повідомивши про це Прав-
ління Банку. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною 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 по-
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах учасників на 
свій розсуд. 

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

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
24 годину 03.03.2018  дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій  
260 354 350 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих ак-
цій  – 254 221 350 штук.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення учасників Банків – учас-
ників реорганізації з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного – Корпоративний секретар Батієвська Наталя Юріїв-
на.

Довідки за телефонами: (061) 2184300, 2222068, 2222069,  
(044) 2069834.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
найменування показника період

Звітний 2017 
р.*

попередній 
2016  р.

Усього активів 4 351 803 2 788 217
Основні засоби (за залишковою вартістю) 150 583  111 201
Запаси 17 766  639
Сумарна дебіторська заборгованість 36 020  10 298
Гроші та їх еквіваленти 564 600 228 601
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

159 315 55 560

Власний капітал 1 285 790 847 849
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

607 798 607 798

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

354 155 121 338

Поточні зобов'язання і забезпечення 2 711 858 1 819 030
Чистий прибуток (збиток) АКБ «ІНДУСТРІ-
АЛБАНК»

2 150 2 855

Прийнято від АБ «ЕКСПРЕСБАНК» під час 
приєднання (нерозподілений прибуток за 
11 місяців 2017р.)

4 195 Х

Прибуток за рік в цілому 6 345 Х
Середньорічна кількість акцій (шт.) 184 741 050 184 741 050
Чистий прибуток (збиток) АКБ 
«ІНДУСТРІАЛБАНК» на одну просту акцію 
(грн)**

0,01 0,02

* Наведені дані є попередніми. Остаточна інформація, підтверджена ау-
диторським висновком, буде надана на Загальних зборах Банку.

** розраховується як «Чистий прибуток (збиток) АКБ «ІНДУСТРІАЛ-
БАНК» / «Середньорічна кількість акцій (шт.)»

Шановні учасники! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону 
України «Про депозитарну систему Україну» при визначені кворуму та 
при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції учасників, які 
до 16 квітня 2018 р. (дата складання переліку учасників, які мають право 
на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на об-
слуговування рахунку в цінних паперах. 

Спостережна рада аКБ «ІндУСтрІалБанК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 15 березня 2018 р. 
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Затверджено рішенням Ліквідаційної комісії
ПрАТ «ВТШФ «Дана» 

повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «вироБничо-торГова 

Швейна фІрма «дана»
Ліквідаційна комісія приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«вироБничо-торГова Швейна фІрма «дана» (далі – Товариство), 
код 00309358, місцезнаходження та юридична адреса: 04655, м. Київ, 
вул. Глибочицька, 58, повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів 
«Виробничоторгова швейна фірма «Дана» відбудуться 18 квітня 2018  року 
о 12:00 год. за адресою: 02000, м. Київ, вул. льва толстого, будинок 3, 
1-ий поверх, переговорна.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, складено станом 12 березня 2018 
року. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 
в день проведення зборів з 11:00 до 11:45 год. за місцем проведення за-
гальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних За-
гальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 
12 квітня 2018 року.

проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту загальних зборів.
5. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії То-

вариства за 2017 р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ліквідаційної комісії 

Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження результатів фінансовогосподарської діяльності Това-

риства за 2017 рік (річного звіту та балансу).
9. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2017 рік.
10. Про затвердження ліквідаційного балансу. 

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

найменування показника
прат втШф «дана»

Звітний 
період 
2017р.

попередній 
період 
2016р.

Усього період 0,0 0,0
Основні засоби 0,0 0,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 0,0 0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,0 0,0
Нерозподілений прибуток/збиток/ 5812,0 5812,0
Власний капітал 0,0 0,0
Статутний капітал 4996,0 4996,0
Довгострокові зобов»язання 0,0 0,0
Резервний капітал 816,0 816,0
Поточні зобов'язання 0,0 0,0
Чистий прибуток /збиток/ 0,0 0,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 616788 616788
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0,0 0,0

Чисельністьпрацівників на кінець періоду 0,0 0,0

Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіре-
ність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства, у Голови Ліквідаційної комісії Товари-
ства Лола Н.В.– особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
із документами, за адресою: 04655, м. Київ, вул. Глибочицька, 58, 1ий по-
верх, приймальня, у робочі дні тижня, за попередньою домовленістю, а та-
кож в день проведення зборів за місцем їх проведення. Пропозиції подають-
ся за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, у письмовій 
формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості та типу належних йому акцій 
і змісту пропозиції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Зако-

ну України «Про акціонернітовариства»: danakiev.com.ua
Довідки за телефоном: +38 (067)466-67-73
про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Зако-

ну України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також 
строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне то-
вариство 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. Ак-
ціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання 
однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, 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 загаль-
них 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 по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кан-
дидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціоне-
ра (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена на-
глядової 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 пи-
тання 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 вклю-
ченню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення 
наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не ви-
магається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денно-
го, 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 повно-
важень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює пов
новаження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково пода-
ється пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального 
виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повно-
важення 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 вно-
сити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рі-
шення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних збо-
рів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції ко-
мітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань 
призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недо-
тримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 
другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти да-
них, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою 
статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову 
у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсо-
тків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом 
другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення 
із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визна-
чених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні 
збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у вклю-
ченні 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 на-
правляє/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 розгля-
ду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провес-
ти загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного 
було безпідставно відмовлено акціонеру.

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною устано-

приватне аКцІонерне товариСтво «вироБничо-торГова Швейна фІрма «дана»
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вою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, упо-
вноваженою 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 загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник пови-
нен 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 за-
гальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь
який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах ак-
ціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування 
на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціо
нера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова ліквідаційної комісії прат «втШф «дана» лола наталія 

володимирівна 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ваЖпромавтоматиКа» 

(код ЄДРПОУ 21266653, 
місцезнаходження: 61072, м. Харків, пр. Ленина,56)
повідомляє про проведення річних (чергових) 

загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 17 квітня 2018 р. о 10:00 год. 

за адресою: 61072, м. Харків, проспект леніна, 56, офіс 410
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-

ведення зборів з 09:30 до 09:50 год.
проеКт порядКУ денноГо 

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
5. Звіт Директора про результати фінансовогосподарської діяльності 

Товариства за 2017 рік.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. 
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення. Про попереднє надання згоди на вчинення знач
них правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх ха-
рактеру  договори на виконання робіт, передача майна в оренду, застава 
майна, отримання кредиту, отримання гарантій (в тому числі банківських). 
Гранична сукупна вартість правочинів: 9237 тис. грн.

10. Відзив Директора Товариства.
11. Обрання Директора Товариства.
12. Обрання уповноваженої особи, яка від імені Товариства укладе 

контракт з Директором Товариства. Затвердження умов трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з ним, встановлення розміру винагоро-
ди.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 9237 5812
Основні засоби (за залишковою вартістю) 919 1038
Запаси 4848 1621
Сумарна дебіторська заборгованість 3853 1601
Гроші та їх еквіваленти 1227 820
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2826 2975
Власний капітал 3434 3582
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3 3 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 153 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 5650 2101
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 6 54
Середньорічна кількість акцій (шт.) 574 574
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

10,45 94,076

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 11 квітня 2018 року, за три робочі дні до дня 
проведення зборів. 

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.tpa-ua.com.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: м. Харків, 
проспект Леніна 56, офіс 413 з понеділка по п’ятницю з 1000 до 1600 год. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – зам. директора Кубишкін О.М.

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 про-
ведення 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 по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паСпорт). Представникам акціонерів – паспорт або інший до-
кумент що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної 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 вирі-
шує 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, призна-
чити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будьякий момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган акціонерного товариства. 

Тел. для довідок: (057) 3402865 
Директор ПрАТ «ВАЖПРОМАВТОМАТИКА»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК 
"ПОРТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 38870739
3. Місцезнаходження 01135 м. Київ проспект 

Перемоги, буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207 43 50 044 207 43 51
5. Електронна поштова адреса info@bankportal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://bankportal.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (далi  Банк) 12.03.2018 

прийняте рiшення (протокол від 12.03.2018) про вчинення значного пра-
вочину, а саме: збільшення відновлювальної кредитної лінії за догово-
ром №1523КЛ, укладеним із ТОВ «УКРТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ   
38365232.Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  
40 000 000,00 грн.Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 234 567 тис. грн., 
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 17,05%

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво “БанК “портал”
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ОГОЛОШЕННЯ

прат «ХерСонСЬКий КХп»
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства

відбудуться 19.04.2018 року о 13:00 годині,
за адресою: Україна, м. Херсон, вул. порт – елеватор, 5 

(актовий зал).
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися 

19.04.2018 р. з 10:20 до 12:20 години за місцем проведення зборів.
Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціоне-

рів Товариства. Дата складання переліку акціонерів – станом на 24:00 год. 
13 квітня 2018 року.

проеКт порядКУ денноГо 
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря Річних Загаль-
них зборів акцiонерiв Товариства. 

2. Прийняття рішення про затвердження порядку проведення Річних За-
гальних зборів акцiонерiв Товариства.

3. Прийняття рішення про результати розгляду звіту Правління Товари-
ства про результати фінансовогосподарської дiяльностi Товариства за 
2017р. i його затвердження.

4. Прийняття рішення про результати розгляду звіту Наглядової ради 
про роботу за 2017р. та його затвердження.

5. Прийняття рішення про результати розгляду звіту та висновків 
Ревiзiйної комiсiї щодо результатів фінансовогосподарської дiяльностi То-
вариства за 2017р. i його затвердження.

6. Прийняття рішення про затвердження річної фінансової звiтностi То-
вариства за 2017р.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку i покриття збитків Товари-
ства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України і про 
можливість виплати дивідендів.

8. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків дiяльностi 
Товариства i його планів на 2018р.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.hkhp.com.ua.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт;
Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить 

про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально 
завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціо-
нерів Товариства, оформлені у порядку, передбаченому законодавством 
України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіре-
ність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформле-
не у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть в робо-
чі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням Товариства, а в день прове-
дення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою 
Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-

тами, є Голова правління Товариства. Довідки за телефоном: 423309, 49
0066 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо но-
вих кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може пере-
вищувати 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 денного пови-
нні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформа-
цію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (ак-
ціонерів).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 
270 340 800 штук, кількість голосуючих акцій 260 459 877 штук.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ із депозитарною устано-
вою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИ-
СЯ НЕ БУДУТЬ!

основні показники фінансово-господарської діяльності
прат «ХерСонСЬКий КХп»

тис. грн.
найменування показника п е р і од 

звітний 
2017р.

попередній 
2016р.

Усього активів 324 535 150 260
Основні засоби 36 067 41 782
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 43 700 33 831
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

213 579 51 597

Грошові кошти та їх еквіваленти 2 308 1 641
Нерозподілений прибуток (2 631) 3 083
Власний капітал 86 682 91 318
Статутний капітал 67 585 67 585
Довгострокові зобов'язання 9 459 48 759
Поточні зобов'язання 228 394 10 183
Чистий прибуток (збиток) (4 331) 2 419
Середньорічна кількість акцій (шт.) 270 340 800 270 340 800
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, 
осіб

381 412

Голова правління
прат «ХерСонСЬКий КХп»  в.І.Коваль

Головний бухгалтер 
прат «ХерСонСЬКий КХп»  о.Г.пільгуй

Наглядовою Радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (далi  Банк) 12.03.2018 
прийняте рiшення (протокол від 12.03.2018) про вчинення значного пра-
вочину, а саме: укладення з ТОВ «БК»УКРТРАНСБУД», код ЄДРПОУ  
40052908, договору поруки №1803П вiд 12.03.2018 р. в забезпечення 
виконання зобов’язань ТОВ «УКРТРАНСРЕМОНТ» за кредитним дого-
вором №1523КЛ від 23.09.2015, укладеним мiж Банком та  
ТОВ «УКРТРАНСРЕМОНТ». Ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, стано-
вить: 40 000 000,00 грн.Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 234 567 тис. грн., 
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 17,05%

Наглядовою Радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (далi  Банк) 12.03.2018 
прийняте рiшення (протокол від 12.03.2018) про вчинення значного пра-
вочину, а саме: збільшення суми поруки за Договором поруки №1501П 
від 23.09.2015, укладеним між Банком та фізичною особою  керівником 
ТОВ «УКРТРАНСРЕМОНТ», в забезпечення виконання зобов’язань 

ТОВ «УКРТРАНСРЕМОНТ» за кредитним договором №1523КЛ від 
23.09.2015.Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочи-
ну, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 40 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(станом на 31.12.2017) становить 234 567 тис. грн., яка може бути скори-
гована за результатами аудиторського висновку.Спiввiдношення ринко-
вої вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) складає 17,05%

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади Піддубний Р.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.13
(дата)
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Затверджено рішенням Наглядової Ради Товариства 
повІдомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «фІрма «ХоЗІмпеКС»

повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство 
«Фірма «ХОЗІМПЕКС» (код 01552782)

місцезнаходження товариства: 02660, м. Київ, вул. Бутлерова, 6
Шановні акціонери!

приватне акціонерне товариство «фірма «ХоЗІмпеКС» (далі – «То-
вариство»), повідомляє Вас, що 20 квітня 2018 року о 12:00 год. за адре-
сою: 02660, м. Київ, вул. Бутлерова, 6, адміністративний корпус,  
2-ий поверх, кабінет Голови правління відбудуться річні Загальні 
збори акціонерів товариства.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, складено станом на 14 березня 
2018 року. 

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться в 
день проведення зборів з 11:00 до 11:45 год. за місцем проведення Річних 
Загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годи-
ну 16 квітня 2018 року.

проект порядку денного.
1. Про обрання Лічильної комісії та про припинення її повноважень. 
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Про обрання Голови та Секретаря Річних Загальних зборів акціоне-

рів.
4. Про затвердження регламенту Річних Загальних зборів та порядку 

подачі пропозицій для голосування.
5. Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово

господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями ді-
яльності на 2018 рік та затвердження заходів за результатами його роз-
гляду.

6. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду.

7. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) за 
2017 рік.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Правління, звіту і висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 
2017 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду.
11. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
12. Затвердження розміру дивідендів за 2017 рік, порядку та строків їх 

виплат.
13. Про затвердження Протоколів Наглядової ради Товариства.
Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Товариства 

необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та дові-
реність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Річних Загаль-
них зборах акціонера може бути відмовлено реєстраційною комісією у 
разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифі-
кують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонератакож документів, що підтверджують повноваження представ-
ника на участь у Позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати наді-
слання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, у Голови правління Това-
риства Гавриленко Анатолія Євгенійовича – особа відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, за адресою: 02660, 
м. Київ, вул. Бутлерова, 6, адміністративний корпус, 2ий поверх, кабінет 
Голови правління, у робочі дні тижня з понеділка по п’ятницю з 08 години 
30 хвилин до 17 години 00 хвилин, а також в день проведення зборів за 
місцем їх проведення. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазна-
ченням ПІБ акціонера, кількості та типу належних йому акцій і змісту про-
позиції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: hozimpex.com.ua

Довідки за телефоном: 559-70-73 
правління прат «фірма «ХоЗІмпеКС»

приватне аКцІонерне товариСтво «пІвденна ГенерУЮча 
КомпанІя»

(далі за текстом – ПрАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» або 
«Товариство»)

місцезнаходження якого: Україна, 65098, м. Одеса, вул. Новікова, 13.
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», що відбудуться 18 квітня 
2018 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м. одеса, 
вул. миколи Боровського, буд. 28 «б», 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 13 години 15 хвилин до 13 години 50 хвилин за адресою 
місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПрАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», буде складено станом 
на 24 годину 12 квітня 2018 року.

проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство), припи-
нення повноважень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської 

діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків 
Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-
візора Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами На-
глядової ради.

13. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Адреса вебсайту ПрАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», на 

якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в 
частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – 
http://ugkenergy.com.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та з 
проектом договору про викуп товариством акцій, за місцезнаходженням 
ПрАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ»: м. Одеса, вул. М. Арнаутська, 88, 
2 поверх, кабінет 203, у робочі дні (понеділок  п’ятниця), робочий час (з 9.00 
до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів 
акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Колесников Костянтин Геннадійович. 
Телефони для довідок: (048) 7052162.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових канди-
датів 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, 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 ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (ак-
ціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядо-
вої ради  незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного 
Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів  паспорт та довіреність, оформлену від-
повідно до законодавства України.

приватне аКцІонерне товариСтво «пІвденна ГенерУЮча КомпанІя»
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Шановний аКцІонер

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «одеСЬКий КонЬячний 

Завод»!
(Місцезнаходження Товариства: Україна, 65005, Одеська область, 

м. Одеса, вул. Мельницька, 13
Код за ЄДРПОУ: 00412056)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ 
ЗАВОД» (надалі – «товариство») повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться 
15 квітня 2018 року о 12.00 год. за адресою: Україна, 65005, одеська об-
ласть, м. одеса, вул. мельницька, 13, в залі «Зал для переговорів», 
номер залу: б/н.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 15 квітня 2018 року  
з 11.00 години до 11.45 години за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах  10 квітня 2018 року (станом на 24.00). 

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2017 рік.
3. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2017 рік.
8. Про прийняття рішення щодо звільнення Голови та членів Правління, 

Наглядової Ради та Ревізора Товариства від відповідальності перед акціо-
нерами та Товариством за дії у звітному періоді (за 2017 році), які були, 
стали чи могли бути відомі акціонерам Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту 
Товариства в новій редакції та надання повноважень на підписання Стату-
ту Товариства в новій редакції.

13. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Това-
риства в новій редакції.

14. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в но-
вій редакції.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://doc.shustov.com.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в 
кабінеті юридичного відділу, номер кабінету: б/н, у робочі дні з 8.30 год. до 
17.00 год., обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год. та в день проведення 
Загальних зборів  у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова 
Правління – Городецький Е.Р.

Товариство до початку Загальних зборів надає 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 Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Про-
позиції 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. Пропозиція до проекту порядку 
денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із за-
значенням 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 Товари-
ства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт 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 Загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною 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 ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником 
акціонера  фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства 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 завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, 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 
будьякий час відкликати чи замінити свого представника на Загальних збо-
рах Товариства.

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

Телефон для довідок: 0673337096, 0673330115. 
оСновнІ поКаЗниКи 

фІнанСово-ГоСподарСЬКої дІялЬноСтІ 
прат «одеСЬКий КонЬячний Завод» 

(тис.грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1047849 788573
Основні засоби (за залишковою вартістю) 77626 90185
Запаси 333871 287892
Сумарна дебіторська заборгованість 625961 401019
Гроші та їх еквіваленти 755 204
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

22993 28436

Власний капітал 135729 130289
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

90594 90594

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 340438 349411
Поточні зобов'язання і забезпечення 571682 308873
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

5440 115

Середньорічна кількість акцій (шт.) 362376000 362376000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,01501  0,00032

наглядова рада прат «одеСЬКий КонЬячний Завод»

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 уста-
новою 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, уповнова-
женою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голо-
сування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосу-
вання на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як пе-
редбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдан-
ня 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 представни-
кам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних збо-
рів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реє-
страційну комісію та Виконавчий орган 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 пред-
ставника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька пред-
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою од-
ним із співвласників або їх загальним представником.

ГенералЬний диреКтор прат «пІвденна ГенерУЮча КомпанІя» 
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повІдомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Страхова Компа-
нія «ПРОВІДНА» (далі Товариство), місцезнаходження: 03049, м. Київ, 
прос пект Повітрофлотський, 25, відповідно до ст. 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства» повідомляє про проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2018 року о 10.00 за 
адресою: 01032, м. Київ, бульвар т. Шевченка, 37/122, 6 поверх, 
конференц-зал. Реєстрація акціонерів з 9.00 до 09.55.

проект порядку денного
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товари-

ства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних 

зборів Товариства.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансовогосподарської діяль-

ності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про її діяльність в 2017 році 

та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії відносно діяльності Това-

риства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.
10. Прийняття рішення щодо попереднього погодження укладення знач

них правочинів.
11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції 

Статуту Товариства.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
проекти рішень з питань проекту порядку денного:
проект рішення по питанню 1: Обрати лічильну комісію річних Загаль-

них зборів акціонерів Товариства у складі: Голови лічильної комісії Авдєєвої 
Олени Олександрівни та секретаря лічильної комісії Сперкач Ірини Олек-
сандрівни. Припинити повноваження лічильної комісії після складання Про-
токолу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного річних 
загальних зборів акціонерів Товариства.

проект рішення по питанню 2: Обрати Головою річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства Мандрикіну Владислава Вікторівну, секретарем річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства Ваганову Олену Олександрівну.

проект рішення по питанню 3: Затвердити наступний порядок прове-
дення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи по питанням порядку денного – до 10 хв.
Повторні виступи – до 5 хв.
Відповіді на запитання – до 5 хв.
Внесення пропозицій – до 5 хв.
Рішення по питанням порядку денного приймається шляхом вирішення 

питання по суті.
Голосування по питанням порядку денного здійснюється акціонерами, їх 

представниками з використанням бюлетенів для голосування (в тому числі бю-
летень для кумулятивного голосування) з зазначенням кількості голосів, що 
отримані ними в процедурі реєстрації за принципом одна акція – один го-
лос. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варі-
анти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримав-
ся»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на 
голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Бюлетень 
для голосування засвідчується печаткою акціонерного Товариства. Печаткою 
Товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

проект рішення по питанню 4: 1. Визнати роботу Правління в 2017 задо-
вільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і по-
ложенням його установчих документів. 2. Звіт Правління Товариства про резуль-
тати фінансовогосподарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

проект рішення по питанню 5: 1. Визнати роботу Наглядової ради в 
2017 задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності 
Товариства і положенням його установчих документів. 2. Звіт Наглядової 
ради Товариства за 2017 році затвердити.

проект рішення по питанню 6: 1. Визнати роботу Ревізійної комісії в 2017 
задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів. 2. Звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства відносно діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

проект рішення по питанню 7: Затвердити річний звіт Товариства за 
2017 (Баланс Товариства станом на 31.12.2017 (Форма №1), Звіт про фі-
нансові результати за 2017 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 
2017 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма №4), При-
мітки до річної фінансової звітності за 2017рік (Форма №5)).

проект рішення по питанню 8: В зв’язку з відсутністю прибутку за ре-
зультатами фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік, 
розподіл прибутку і збитків Товариства не проводити.

проект рішення по питанню 9: У зв’язку з відсутністю прибутку за 
результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 
2017 рік, не затверджувати розмір річних дивідендів за 2017 рік і не 
проводити виплату дивідендів акціонерам.

проект рішення по питанню 10: Погодити укладення значних правочинів, 
які будуть укладатися Товариством в процесі його звичайної господарської ді-
яльності з «16» квітня 2018 року по «15» квітня 2019 року, а саме договорів 
страхування та договорів перестрахування, ринкова вартість майна або по-
слуг, що є предметом за такими договорами перевищує 10 відсотків вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товари-
ства, за умови що вартість майна або послуг, за одним таким договором стра-
хування або перестрахування не перевищуватиме в еквіваленті 1,8 млрд дол. 
США по курсу НБУ на день укладання такого договору.

проект рішення по питанню 11: 1. Статут Приватного акціонерного това-
риства «Страхова Компанія «ПРОВІДНА» затвердити в нової редакції. 2. До-
ручити Т.в.о. Голові Правління Вагановій О.О. підписати нову редакцію Статуту 
Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «ПРОВІДНА», та за-
реєструвати Статут Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія 
«ПРОВІДНА» відповідно до вимог чинного законодавства.

.проект рішення по питанню 12: Достроково припинити повноваження 
членів Наглядової ради Товариства у складі:

1. Вестерлакена Віллема Якоба, як представника IIC Ukraine B.V.
2. Косогова Юрія Миколайовича, як представника IIC Ukraine B.V.
3. Яковчук Руслани Анатоліївни, як представника IIC Ukraine B.V.
.проект рішення по питанню 13: Обрати Наглядову раду на три року у 

складі:
1. Вестерлакена Віллема Якоба, як представника IIC Ukraine B.V.
2. Косогова Юрія Миколайовича, як представника IIC Ukraine B.V.
3. Яковчук Руслани Анатоліївни, як представника IIC Ukraine B.V.
На засіданні Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» 07.03.2018 року 

(Протокол № 2/18ПрАТ) датою складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь на річних Загальних зборах акціонерів Товариства (далі 
Збори), встановлена – 10 квітня 2018 року станом на 2400 годину.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій Товариства (станом на дату 
складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів, а саме, на 07.03.2018р.) 26 513 557 (двадцять шість мільйонів 
п’ятсот тринадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят сім ) штук простих іменних акцій.

Матеріали (інформація) щодо проекту порядку денного Зборів та матері-
али (інформація) необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного надаються для ознайомлення акціонерам Товариства за адресою: 
Україна, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 25, Зал засідань Правління, у робо-
чі дні з 1000 до 1700 та під час проведення Зборів за місцем їх проведен-
ня. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Мандрикіна Владислава Вікторівна.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на вебсайті Товариства за адресою: 
www.providna.ua.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «про акціонерні товариства», а також строк, протягом 
якого такі права можуть використовуватися:

 ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань 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 денно-
го 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 днів до дати проведення Зборів;

 оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

Представником акціонера  фізичної чи юридичної особи на Зборах Товари-
ства 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 будьякий момент замінити свого представника, по-
відомивши про це Правлінню Товариства. Повідомлення акціонером відповід-
ного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого пред-
ставника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку 
відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на пра-
во участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а та-
кож може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
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участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіре-
ність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдан-
ня 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 за-
вдання 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. Акціонер 
має право у будьякий час відкликати чи замінити свого представника на Зборах 
Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не 
виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. 

Довідки за телефонами (044) 492 18 18
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.) 

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 659960 802353

Основні засоби 10585 12176
Довгострокові фінансові інвестиції 76201 170926
Запаси 1386 1557
Сумарна дебіторська заборгованість 127246 127893
Грошові кошти та їх еквіваленти 342147 384034
Нерозподілений прибуток 309421 205825
Власний капітал 281298 465949
Статутний капітал 79541 79541
Довгострокові зобов'язання 327491 293525
Поточні зобов'язання 51171 42879
Чистий прибуток (збиток) 184516 46735
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1084 1306

Уповноважений наглядовою радою 
т.в.о. Голови правління  о.о. ваганова 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КІровоГрадоБленерГо»

(далі за текстом – ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»),
місцезнаходження якого: Україна, 25015, Кіровоградська область, місто 

Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-

рів ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (надалі – «Загальні збори»), що від-
будуться 17 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 
м. Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15, цокольний по-
верх, приміщення Зали засідань.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загаль-
них зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за 
адресою: м. Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15, перший 
поверх, кабінет 8.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 го-
дину 11 квітня 2018 року.

проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повно-
важень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та 
висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства. 
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про внесення змін до Cтатуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Голо-
вою та членами Наглядової ради.

14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання 
нових договорів. 

15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АльфаБанк». 

16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з АТ «ОЩАДБАНК» та укладення нових 
договорів. 

17. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Адреса вебсайту ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», на якому розмі-

щена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвер-
тій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – kiroe.com.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та 
з проектом договору про викуп товариством акцій, за місцезнаходженням 

ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» – м. Кропивницький, Студентський 
бульвар, будинок 15, Відділ по управлінню корпоративними правами (2 по-
верх), у робочі дні (понеділок  п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (пе-
рерва з 12.00 до 13.00 години), а в день проведення Загальних зборів 
акціо нерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – начальник Відділу по управлінню корпоративними правами 
Стрюченко Ірина Валеріївна.

Телефон для довідок: (0522) 358221.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-

ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізні-
ше 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 зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають місти-
ти 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 подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів  паспорт та довіреність, оформлену 
відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність 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) рі-
шення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних збо-
рах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До 
закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, 
акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реє-
страційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на 
право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право учас-
ті на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декіль-
ка 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 здій-
снюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представни-
ком.

правління прат «КІровоГрадоБленерГо»
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Шановний аКцІонер !
публічне акціонерне товариство «Славутич», що знаходиться за 

адресою: м. Київ, вул. миколи пимоненка, буд. 13, повідомляє про 
проведення Загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 19 квітня 2018 року об 11.00 год. в приміщенні Товари-
ства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. миколи пимоненка, 
буд. 13, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. При собі мати документ, що посвід-
чує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 13 квітня 2018 року.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Славу-

тич».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Сла-

вутич». 
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання, в тому числі для кумулятивного голосування.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансовогосподарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження річ-
ного звіту Товариства за 2017 р. 

5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової 
ради.

6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) 
за підсумками фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 
році.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартість майна 
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання 
повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів 
пов’язаних з ними. 

9. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерного товариства. Зміна найменування Товариства.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-
дення його у новій редакції, у зв’язку зі зміною типу та найменування Това-
риства та приведенням у відповідність до змін у законодавстві України. 
Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої 
особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення 
державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

11. Внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товари-
ства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Това-
риства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, шля-
хом викладення зазначених положень у новій редакції, у зв’язку зі зміною 
найменування Товариства та приведенням у відповідність із змінами в за-
конодавстві України. 

12. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Правління Товариства. 

13. Встановлення кількісного складу Правління Товариства.
14. Обрання членів Правління Товариства.
15. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів 

Правління. 
16. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової Ради Товариства. 
17. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
19. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних чле-

нів Наглядової Ради. 

20. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладати-
муться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
Ради.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Ревізійної комісії Товариства. 

22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних чле-

нів Ревізійної комісії. 
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства: 
(тис. грн.)

найменУвання поКаЗниКа  перІод 
попередній 

2016
Звітний 

2017
Усього активів 32895 35606
основні засоби 7917 8329
Інвестиційна нерухом. 16350 24397
довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 261 1180
Сумарна дебіторська заборгованість 8134 1566
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1
нерозподілений прибуток 201 142 191425
власний капітал 185 951 176234
Статутний капітал 15 191 15191
довгострокові зобов’язання 144 394 149047
поточні зобов’язання 72 185 62793
чистий прибуток(збиток) 21 074 9710
Середньорічна кількість акцій
(штук)

1 168 506 1 168 506

Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду(штк)

--- ---

Загальна сума коштів ,витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

--- ---

чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

11 9

Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщено повідом
лення про проведення загальних зборів, інформацію з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформа-
цію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, 
що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загаль-
них зборах: http://www.slavutych.net.ua.

Права акціонерів: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товари-
ства, 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 загаль-
них зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 
м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13 корпус 1А, офіс 12, а в день прове-
дення загальних зборів  також у місці їх проведення. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голо-
ва правління Горяченкова Н.В. тел. для довідок: (044) 484-17-87 

наглядова рада товариства

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«СлавУтич»

Шановний аКцІонер !
публічне акціонерне товариство «форум Сателіт», що знаходиться 
за адресою: м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4, повідомляє про прове-

дення Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 18 квітня 2018 року о 11.00 год. в приміщенні Товари-

ства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4, 8 по-
верх, офіс 802.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. При собі мати документ, що посвід-

чує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 12 квітня 2018 року.
проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання, в тому числі для кумулятивного голосування.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«форУм СателІт»
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4. Звіт Голови Правління про результати фінансовогосподарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження річного 
звіту Товариства за 2017 р. 

5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової 
ради.

6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) 
за підсумками фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 
році.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартість майна 
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання 
повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів 
пов’язаних з ними. 

9. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерного товариства. Зміна найменування Товариства.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом ви-
кладення його у новій редакції, у зв’язку зі зміною типу та найменуван-
ня Товариства та приведенням у відповідність до змін у законодавстві 
України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання 
уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редак-
ції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів 
Товариства.

11. Внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товариства 
про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, 
про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, шляхом ви-
кладення зазначених положень у новій редакції, у зв’язку зі зміною найме-
нування Товариства та приведенням у відповідність із змінами в законодав-
стві України. 

12. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Правління Товариства. 

13. Встановлення кількісного складу Правління Товариства.
14. Обрання членів Правління Товариства.
15. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Прав-

ління. 
16. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-

глядової Ради Товариства. 
17. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
19. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних чле-

нів Наглядової Ради. 
20. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладати-

муться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої Ради.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ре-
візійної комісії Товариства. 

22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів 

Ревізійної комісії. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства:

(тис. грн.)
найменУвання поКаЗниКа перІод

попередній 
2016

Звітний 2017

Усього активів 15933 16973
основні засоби 11408 10699
довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 289 56
Сумарна дебіторська 
заборгованість

3723 5552

Грошові кошти та їх еквіваленти --- 2
нерозподілений прибуток 21877 30326
власний капітал 21019 18686
Статутний капітал 850 850
довгострокові зобов’язання 22 510 23235
поточні зобов’язання 14 442 12424
чистий прибуток(збиток) 4619 2333
Середньорічна кількість акцій
(штук)

3 400 000 3400000

Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду(штк)

--- ---

Загальна сума коштів ,витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

--- ---

чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

8 9

Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщено повідом
лення про проведення загальних зборів, інформацію з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформацію 
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що 
має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних 
зборах: forumsatellite.kiev.ua.

Права акціонерів: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з ор-
ганів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства  не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 10.00 до 16.00, 
м. Київ, Героїв Космосу, 4, 8 поверх, офіс 802, а в день проведення загаль-
них зборів  також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова прав-
ління Коваль В.В. тел. для довідок: (044) 407-14-21 

наглядова рада товариства

Шановний аКцІонер !
публічне акціонерне товариство «Інститут (центр) комплексних 

транспортних проблем»,
що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Брюллова, 7,

повідомляє про проведення 
Загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 19 квітня 2018 року о 15.00год. в приміщенні Товари-
ства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Брюллова, 7,кабінет ди-
ректора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах з 14 год. 00хв. до 14 год. 50хв. При собі мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіре-
ність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 13 квітня 2018 року.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Інститут 

(Центр) комплексних транспортних проблем».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Ін-

ститут (Центр) комплексних транспортних проблем». 
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання, в тому числі для кумулятивного голосування.

4. Звіт Директора про результати фінансовогосподарської діяльності 
Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження річного звіту 
Товариства за 2017 р. 

5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової 
ради.

6. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансовогосподарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) 
за підсумками фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 
році.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартість майна 
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання 
повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів 
пов’язаних з ними. 

9. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерного товариства. Зміна найменування Товариства.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-
дення його у новій редакції, у зв’язку зі зміною типу та найменування Това-
риства та приведенням у відповідність до змін у законодавстві України. За-

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«ІнСтитУт (центр) КомплеКСниХ транСпортниХ проБлем»
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твердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої 
особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення 
державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

11. Внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товариства 
про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, 
про Виконавчий орган Товариства, про Ревізора Товариства, шляхом ви-
кладення зазначених положень у новій редакції, у зв’язку зі зміною найме-
нування Товариства та приведенням у відповідність із змінами в законодав-
стві України. 

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товари-
ства. 

13. Обрання Директора Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-

глядової Ради Товариства. 
15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
16. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних чле-

нів Наглядової Ради. 
17. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуть-

ся з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства. 

19. Обрання Ревізора Товариства.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства: 
(тис. грн.)

найменУвання поКаЗниКа перІод
попередній

2016
Звітний 

2017
Усього активів 3142 2825.4
основні засоби 2455 2443.7
Інвестиційна нерухом. --- -
довгострокові фінансові інвести-
ції 

--- -

Запаси --- 0.1
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

686 163.2

Грошові кошти та їх еквіваленти 0 218.5
нерозподілений прибуток 1881 1917
власний капітал 2090 1930

Статутний капітал 196 195.5
довгострокові зобов’язання --- -
поточні зобов’язання 1053 699.9
чистий прибуток(збиток) 166 35.9
Середньорічна кількість 
акцій(штук)

781 904 781 904

Кількість власних акцій 
викуплених протягом періоду
(штк)

--- ---

Загальна сума коштів ,витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

--- ---

чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

2 3

Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщеноповідомлен-
ня про проведення загальних зборів, інформацію з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформацію про 
загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що має 
надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних збо-
рах: http://iktp.kiev.ua.

Права акціонерів:кожний акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, 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 загаль-
них зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства  не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних збо-
рів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства м. Київ, вул. Брюллова, 7, кабінет директо-
ра у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00, а в день проведення загальних 
зборів  також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Директор Локтіо-
нова Ю.В. 

тел. для довідок: (044) 593-84-41       наглядова рада товариства

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «армапром», 
що знаходиться за адресою: 37600 Україна, Полтавська обл. м. Миргород, 
вул. Хорольська, будинок 35 (надалі – «Товариство») повідомляє про скли-
кання чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «За-
гальні збори»). Дата проведення Загальних зборів18 квітня 2018 р. Початок 
Загальних зборів об 12 год. 00 хв. Місце проведення Загальних зборів: 
37600 Україна, полтавська обл. м. миргород, вул. Хорольська, буди-
нок 35, в приміщенні актового залу товариства. Реєстрація акціонерів та 
їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 09 год. 
30 хв. до 11 год. 50 хв. за вищевказаною адресою. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах12 квітня 2018 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів 
акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 3.
Розгляд звіту Правління про результати фінансовогосподарської діяльності 
Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління. 4.Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової ради. 5.Розгляд звіту та висновків Ревізійної 
комісії відносно річних фінансових результатів діяльності Товариства за 
2017 рік та їх затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Ревізійної комісії. 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2017 рік. 7.Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Това-
риства за 2017 рік. 8. Прийняття рішення про дострокове припинення повно-
важень членів Ревізійної комісії Товариства. 9.Прийняття рішення про не 
обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. 10. Про скасування поло-
ження «Про ревізійну комісію товариства». 11. Прийняття рішення про непо-
ширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» на Товариство та про внесення відповідних змін до 
статуту Товариства. 12.Про внесення змін до статуту Товариства. Затвер-
дження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо під-
писання статуту Товариства в новій редакції та щодо вчинення дій з його 
реєстрації. 13.Внесення змін та затвердження нових редакцій положень То-
вариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду 
товариства». 14.Про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом пе-

ревищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансо-
вої звітності товариства за 2017 рік, які можуть вчинятися Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазна-
ченням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Інформація з проектом рішень щодо кожного питання, включених до 
проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також інформація, зазначена 
в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», роз-
міщені за адресою вебсайту Товариства: http://armaprom.emitinfo.com/ . 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати їх проведення, акціонери мають можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за міс-
цезнаходженням Товариства: 37600 Україна, Полтавська обл. м. Миргород, 
вул. Хорольська, 35, будинок заводоуправління, к. 412, щоденно (крім субо-
ти, неділі та державних свят) з 08:00 год. до 16:45 год. (обідня перерва з 
12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення Загальних зборів  також у 
місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами  Муравченко Інна Анатоліївна, член Прав-
ління. Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати 
проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну від-
повідь на всі запитання однакового змісту. На дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 
загальна кількість акцій Товариства становить 324824 штук, кількість голо-
суючих акцій становить 324824 штук. Кожний акціонер має права внести 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмові 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення. У разі відмови у включенні пропозицій акці-
онера до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонер має право 
оскаржити таке рішення Товариства у судовому порядку. Особам, які при-
були для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково 

приватне аКцІонерне товариСтво «армапром»
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мати довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно 
з вимогами чинного законодавства України. 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю. Пред-
ставником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або упов
новажена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх 
афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товари-
ства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представни-
ка постійно або на певний строк. Акціонер має право у будьякий час замінити 
свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товари-
ства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами. Довіреність на право участі на 
голосуванні 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 передба-
чено 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 представ-
никам. Акціонер має право у будьякий час відкликати чи змінити свого пред-
ставника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голо-
сування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних 

зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
З усіх питань щодо проведення Загальних зборів, звертатись за тел: 

(05355)40152.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника період

звітний 
2017р.*

попередній 
2016р.

Усього активів 116874 128433
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25676 27535
Запаси 48549 54874
Сумарна дебіторська заборгованість 34755 36426
Гроші та їх еквіваленти 359 1822
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (9297) (3632)
Власний капітал 3652 2627
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 24898 24898
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - 11469
Поточні зобов'язання і забезпечення 96820 91071
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (5649) 2326
Середньорічна кількість акцій (шт.) 324824 324824
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

17,39096 7,16080

* Наведені попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані за 
рішенням Загальних зборів з урахуванням даних аудиторського висновку.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Голова наглядової ради прат «армапром» межебовський І.в.

Шановний аКцІонер!
публічне акціонерне товариство «Кияни», що знаходиться за 

адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери,9 повідомляє про 
проведення Загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 17 квітня 2018 року о 11.00 год. в приміщенні Това-
риства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Степана Бан-
дери ,9, корп.2D, офіс 2-107.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. При собі мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіре-
ність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 11 квітня 2018 року.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування, в тому числі для кумулятивного голосування.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансовогосподарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження 
річного звіту Товариства за 2017 р. 

5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядо-
вої ради.

6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) 
за підсумками фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 
році.

8. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерного товариства. Зміна найменування Товариства.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом ви-
кладення його у новій редакції, у зв’язку зі зміною типу та найменування 
Товариства та приведенням у відповідність до змін у законодавстві 
України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання 
уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції 
та проведення державної реєстрації змін до установчих документів То-
вариства.

10. Внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товари-
ства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду То-
вариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, 
шляхом викладення зазначених положень у новій редакції, у зв’язку зі 
зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із змі-
нами в законодавстві України. 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Правління Товариства. 

12. Обрання членів Правління Товариства.
13. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів 

Правління. 
14. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової Ради Товариства. 
15. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
17. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних 

членів Наглядової Ради. 
18. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладати-

муться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
Ради.

19. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Ревізійної комісії Товариства. 

20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних 

членів Ревізійної комісії. 
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства: 
(тис. грн.)

найменУвання поКаЗниКа  перІод 
попередній 

2016р.
 Звітний 
2017р.

Усього активів 59689 86173
основні засоби  973  1357
Інвестиційна нерухомість 56132 53940
довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Інші фінансові інвестиції 0 11700
Запаси  304  364
Сумарна дебіторська заборгованість  2110  16811
Грошові кошти та їх еквіваленти  2 0
нерозподілений прибуток  478993   491226
власний капітал  472550  484783
Статутний капітал  6 443  6 443
довгострокові зобов’язання  527696  557829
поточні зобов’язання  4543  13127
чистий прибуток(збиток)  81195  12233
Середньорічна кількість акцій(штук)  644300  644300
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду(шт.)

  ----

Загальна сума коштів ,витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

  -----

чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

 9 6 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«Кияни»



№51, 15 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

61

Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщено повідом
лення про проведення загальних зборів, інформацію з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інфор-
мацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік доку-
ментів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі 
у загальних зборах: http://kyjany.kiev.ua/

Права акціонерів: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, 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 товари-
ства  не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у 
робочі дні, робочий час з 10.00 до 16.00, м. Київ, проспект Степана 
Бандери,9 корп.3В, офіс3201, а в день проведення загальних збо-
рів   також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова 
правління Марченко В.В. 

тел. для довідок: (044) 5370205         наглядова рада товариства

Шановний аКцІонер !
публічне акціонерне товариство «труббудіндустрія», що знаходить-

ся за адресою: м. Київ, 
вул. Столичне шосе, 100, повідомляє про проведення Загальних 

зборів акціонерів, 
які відбудуться 20 квітня 2018 року об 11.00 год. в приміщенні Товари-

ства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 100, ка-
бінет Голови правління.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. При собі мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіре-
ність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 16 квітня 2018 року.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання, в тому числі для кумулятивного голосування.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансовогосподарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження річ-
ного звіту Товариства за 2017 р. 

5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової 
ради.

6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) 
за підсумками фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 
році.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартість майна 
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання 
повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів 
пов’язаних з ними. 

9. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерного товариства. Зміна найменування Товариства.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом ви-
кладення його у новій редакції, у зв’язку зі зміною типу та найменування 
Товариства та приведенням у відповідність до змін у законодавстві 
України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання 
уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції 
та проведення державної реєстрації змін до установчих документів То-
вариства.

11. Внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товари-
ства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Това-
риства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, шля-
хом викладення зазначених положень у новій редакції, у зв’язку зі зміною 
найменування Товариства та приведенням у відповідність із змінами в за-
конодавстві України. 

12. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Правління Товариства. 

13. Встановлення кількісного складу Правління Товариства.
14. Обрання членів Правління Товариства.
15. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів 

Правління. 
16. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової Ради Товариства. 
17. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

19. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних чле-
нів Наглядової Ради. 

20. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуть-
ся з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Ревізійної комісії Товариства. 

22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних чле-

нів Ревізійної комісії. 
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства: 
(тис. грн.)

найменУвання поКаЗниКа перІод
попередній 

2016
Звітний 2017

Усього активів 43929 45978
основні засоби 42040 37784
Інвестиційна нерухом. - -
довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 1006
Сумарна дебіторська заборгованість 591 6576
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 4
нерозподілений прибуток 13004 12724
власний капітал 36677 36956
Статутний капітал 7171.5 7172
довгострокові зобов’язання 3076 3172
поточні зобов’язання 4179 5851
чистий прибуток (збиток) 5086 279
Середньорічна кількість акцій 
(штук)

10245000 10245000

Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів ,витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

9 7

Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщено повідом
лення про проведення загальних зборів, інформацію з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформа-
цію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, 
що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загаль-
них зборах: www.trubbud.kiev.ua.

Права акціонерів: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товари-
ства, 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 загаль-
них зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства м. Київ, вул. Столичне шосе, 100 у 
робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00, а в день проведення загальних 
зборів  також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління 
Кутельмах О.З. 

тел. для довідок: (044) 259-54-15           наглядова рада товариства

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«трУББУдІндУСтрІя»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 15 березня 2018 р. 
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приватне аКцІонерне товариСтво по пІдви-
ЩеннЮ родЮчоСтІ ЗемлІ та ЗаХиСтУ роСлин 

«аГроСервІС» (місцезнаходження: Львівська область, Турківський 
район, місто Турка, вулиця Міцкевича 77; код за ЄДРПОУ 05489974) 

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення зборів: збори відбудуться 14.04.2018 

року об 11.00 год. за адресою: львівська обл., турківський р-н, м.турка, 
вул.міцкевича 77, адміністративна будівля підприємства, поверх 
2-ий, кабінет голови правління. Згідно з переліком акціонерів, яким над-
силається письмове повідомлення про проведення зборів, складеним Цен-
тральним депозитарієм України, загальна кількість простих іменних акцій 
Товариства складає 190000 штук, у тому числі голосуючих акцій – 0 штук.

перелік питань, що виносяться на голосування та включені до проекту 
порядку денного: 1. Про лічильну комісію зборів акціонерів Товариства. 2. Про 
порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на зборах акціонерів 
Товариства. 3. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства. 
4. Розгляд звіту голови правління про результати фінансовогосподарської ді-
яльності Товариства у 20152017 роках. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Това-
риства про роботу у 20152017 роках. Прийняття рішення за наслідками звіту 
Наглядової ради Товариства. 6. Розгляд висновку Ревізійної комісії про резуль-
тати перевірки фінансової звітності Товариства за 20152017 роки та відповід-
ності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України. 7. Про 
затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 2015, 2016 та 
2017 роки. 8. Про внесення змін та доповнень до статуту ПрАТ по підвищенню 
родючості землі та захисту рослин «Агросервіс» (затвердження нової редакції) у 
зв’язку з приведенням його положень у відповідність з вимогами чинного законо-
давства. 9. Про затвердження внутрішніх положень Товариства. 10. Про припи-
нення повноважень голови правління Товариства, голови та членів Наглядової 
ради Товариства, голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Про обран-
ня керівника виконавчого органу Товариства. 12. Про обрання членів Наглядо-
вої ради Товариства. 13. Про обрання Ревізора Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності за 2015-2017 

роки (у тис грн.)
Найменування показника 2015 рік 2016 рік 2017 рік

Усього активів 317,7 360,4 344,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 109,3 103,3 98,6
Дострокові фінансові інвестиції 0 0 0
Запаси 119,7 103,3 247,5
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 41,0 47,8 40,7
Власний капітал 275,7 364,3 324,9
Статутний капітал 47,5 47,5 47,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3,3 146,2 136,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 190000 190000 190000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6 6

Порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до 
зборів.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися проектами рішень з 
питань порядку денного зборів, з 09.30 год. до 12.30 год. у робочі дні за 
адресою: 82500 Львівська область, Турківський район, місто Турка, вулиця 
Міцкевича, 77, а у день проведення зборів – за місцем їх проведення.

Посадова особа, яка відповідає за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – голова правління Юсипович Володимир Осипович. Телефон для до-
відок (03269) 31001.

Адреса вебсайту, на якому розміщене повідомлення про проведення 
зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України 

(www.agroservice.bfg.lviv.ua).
Порядок реєстрації акціонерів (їх предстаників) для участі у зборах.
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у збо-

рах, буде проводитися 14.04.2018 року з 10.00 год. до 10.45 год. за місцем 
проведення зборів на 2ому поверсі.

Право на участь у зборах мають власники акцій Товариства, які внесені 
до переліку акціонерів, складеного за 3 робочих дні до дня проведення за-
гальних зборів: станом на 24.00 год. 10.04.2018 року.

Для встановлення особистості та дієздатності акціонер (його представник) 
під час реєстрації для участі у зборах повинен надати реєстраційній комісії до-
кумент, що посвідчує особу (якщо пред’явлено паспорт громадянина України з 
безконтактним електронним носієм – необхідно додатково показати витяг з Єди-
ного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання 
фізичної особи); неповнолітній акціонер (у випадку його одруження до досягнен-
ня вісімнадцятирічного віку) додатково пред’являє свідоцтво про одруження або 
рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

Представник акціонера повинен також надати реєстраційній комісії до-
кумент, що підтверджує його право участі у зборах від імені акціонера: до-
віреність від акціонера або документ, що підтверджує право на представни-
цтво малолітньої особиакціонера).

Права акціонерів після отримання повідомлення про скликання зборів.
Пропозиції акціонерів щодо питань порядку денного зборів подаються 

на адресу Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. 
Пропозиції акціонерів щодо нових кандидатів до складу органів подаються 
не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів, при цьому кількість за-
пропонованих кандидатур не може перевищуватти кількісного складу кож-
ного з органів Товариства.

Усі пропозиції акціонерів подаються виключно в письмовій формі та 
обов’язково мають містити всю інформацію, що визначена чинним законо-
давством та статутом Товариства, а пропозиції про включення нових пи-
тань до проекту порядку денного  відповідні проекти рішень з цих питань.

Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціо-
нер має право оскаржити в судовому порядку.

Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю.
Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповно-

важена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілі-
йовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання сво-
го представника акціонер повинен направити керівнику Товариства засо-
бами поштового зв’язку у тому числі  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 осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому порядку.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та 
голосування на зборах Товариства може містити завдання щодо голосуван-
ня, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти кого) рішення потрібного проголосувати. Під час голосування на 
зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням акціонера щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання 
щодо голосування на зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не ви-
ключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника.

наглядова рада прат «агросервіс»

Приватне акціонерне товариство «МСервіс» (ЄДРПОУ 33104103, адре-
са: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) повідомляє, що річні загальні збори 
акціонерів товариства відбудуться 24 квітня 2018 року о 12-00 годині за 
адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 13, 7 поверх, кімната переговорів.

порядоК денний:
1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Затвердження порядку та способу 

засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах 
акціонерів.3.Прийняття рішень з порядку проведення Загальних 
Зборів.4.Звіт виконавчого органу за результатами роботи АТ за 2017 рік та 
затвердження заходів за результатами розгляду звіту.5.Звіт Ревізора за ре-
зультатами роботи АТ за 2017 рік.6.Звіт Наглядової Ради за результатами 
роботи АТ за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду 
звіту.7.Затвердження річного звіту АТ за 2017 рік.8.Розгляд висновків зо-
внішнього аудиту за 2017р. та затвердження заходів за результатами його 
розгляду.9.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Ре-
візійної комісії та Наглядової ради.10.Затвердження порядку розподілу при-
бутків (покриття збитків) за 2017 рік.11.Попереднє надання згоди на вчинен-
ня Товариством значних правочинів.12.Переобрання Наглядової Ради 

Товариства. Затвердження умов цивільноправових договорів, що уклада-
тимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільноправових договорів з членами Наглядової ради.13.Переобрання 
Правління товариства.14.Переобрання Ревізора Товариства.

Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 24 квіт-
ня 2018 року, початок о 1130, закінчення о 1150. 

Адреса власного вебсайту, на якому розміщується інформація з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства» – 33104103.smida.gov.ua 

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний порядок 
денний з проектами рішень щодо кожного з питань буде розміщено на влас-
ному вебсайті Товариства 33104103.smida.gov.ua не пізніше ніж за 10 днів 
до початку зборів.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за 
місцезнаходженням в робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, буль-

акціонеру прат «м-СервІС»
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вар Лесі Українки, 26, 6й поверх, офіс. 626. А в день проведення річних 
Загальних Зборів Акціонерів – за місцезнаходженням товариства, а також у 
місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – 
Прокопенко Катерина Миколаївна. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах: 2400 год. 18 квітня 2018р.  
Тел. для довідок: (044) 2854347.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових канди-
датів 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, 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 ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (ак-
ціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядо-
вої ради – незалежну особу. Пропозиція до проекту порядку денного 
Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів Товариства. 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів  паспорт та довіреність, оформлену від-
повідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною 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 ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіре-
ність 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 по-
трібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. 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. До закінчення строку, 
відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право 
змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 
Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голо-
сування 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 пізні-
ше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «м-Сервіс» за 2017р.(тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів /баланс стр.1300 66419,2 53162,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) /баланс 
стр.1010

10634,3 10830,2

Запаси /баланс стр. 1100 4750,6 3333,6
Сумарна дебіторська заборгованість /баланс 
стр.1125+1135+1155

34174,8 38249,0

Гроші та їх еквіваленти /баланс стр. 1165 538,2 95,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) /
баланс стр. 1420

14568,5 27675,6

Власний капітал / баланс стр 1495 58280,6 45173,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал /
баланс стр. 1400

72849,1 72849,1

Довгострокові зобов'язання і забезпечення /
баланс стр.1595

311,0 237,1

Поточні зобов'язання і забезпечення /баланс стр 
1690

6532,1 6890,9

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)/ 
ф.2 стр 2350

13107,1 5430,9

Середньорічна кількість акцій (шт.) 72 849 107 72 849 107
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,18 0,07

З повагою прат «м-Сервіс»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УвтК» 

код ЄдрпоУ 20789900, 
місце знаходження: 79034, м. львів, вул. навроцького, буд. 6 

повідомляє про проведення річних загальних зборів.
Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 30 квітня 2018р. 

в 16.00 за адресою: м. львів, вул. навроцького, буд. 6 (кабінет директо-
ра). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах: 24 година 24 квітня 2018 р. Реєстрація акціонерів для участі у чергових 
загальних зборах акціонерів 30 квітня 2018 р. з 15.00 год. по15 год. 50 хв. за 
місцем проведення зборів.

Для реєстрації особа повинна пред’явити паспорт (або документ, шо 
його замінює), представник  документ, що підтверджує його повноваження 
на участь у загальних зборах, оформлений згідно з чинним законодав-
ством.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного акціонери, які мають право на участь у загальних зборах можуть 
ознайомитися у робочі дні в робочий час з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 
17.00 год. (обідня перерва з 12.30 до 13.00год.) за адресою: м.Львів, 
вул. Навроцького, буд. 6 (планововиробничий відділ). За забезпечення 
реа лізації свого права за ознайомлення з документами відповідальним 
призначено  Трофимчука Юрія Вячеславовича  директора товариства, 
телефон (0322) 405005. Адреса вебсайту Товариства, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: http// uvtk.informs.net.ua

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного зборів вносяться письмово 
у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.

проект порядку денного
1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на зборах акці-

онерів Товариства.
3. Про обрання голови і секретаря зборів акціонерів 
4. Про порядок (регламент) проведення зборів акціонерів Товариства
5. Звіт Директора про результати фінансово  господарської діяльності 

Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства на 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

6. Звіт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку по-

криття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 р.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими 

акціями Товариства.
11. Про схвалення значного правочину щодо вiдчуження нерухомого 

майна Товариства, що знаходиться за адресою: м. Львiв, вул. Шевченка, 
будинок №329. 

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом року.
основні показники фінансово-господарської діяльності прат «УвтК»

найменування показників Звітний період 
тис. грн. 

попередній період 
тис. грн. 

Усього активів 18030,6 15536,4
Основні засоби ( за залишко-
вою вартістю)

917,6 674

Запаси 16085,2 14370,2
Сума дебіторської заборгова-
ності

953 424,1

Грошові кошти та їхні 
еквіваленти

74,8 44,1

Нерозподілений прибуток 11376,2 9216
Власний капітал 4649,8 4649,8
 Статутний капітал 974 974
Поточні зобов’язання 1030,2 696,2
Довгострокові зобов’язання - -
Чистий прибуток(збитки) 2160,2 2276,9
Середньорічна кількість акцій 97437 97437
Кількість працівників на кінець 
періоду

28 32

Загальна кількість акцій 97437 штук простих іменних акцій, що складає 
100% статутного капіталу.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 1.03.2018р. ( дата скла-
дання переліку осіб, які повідомляються про проведення загальних зборів) 
становить 83141штук простих іменних акцій, що складає 85,328 % статут-
ного капіталу.

наглядова рада прат «УвтК»
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво «СтраХова КомпанIя «вУСо»
2. Код за ЄДРПОУ: 31650052
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, Казимира Малевича, буд. 31
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445003773
5. Електронна поштова адреса: vuso@vuso.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: vuso.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення

Наказом по особовому складу № 60 вiд 23.02.2018 р., на пiдставi ч. 1 
ст.36 КЗпП України (за угодою сторiн) звiльнено iз займаної посади Голов-
ного бухгалтера ПрАТ «СК «ВУСО» Ковальову Ольгу Володимирiвну, яка 
перебувала на посадi Головного бухгалтера ПрАТ «СК «ВУСО» з 
22.09.2008 р., вiдповiдно до Наказу по пiдприємству №428к вiд 22.09.2008 р. 
Крiм того, вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової Ради ПрАТ «СК 
«ВУСО» № 17 вiд 17.10.2017 р. Ковальова О.В. перебувала на посадi За-
ступника Голови Правлiння ПрАТ «СК «ВУСО». Ковальова О.В. часткою 
(акцiями) в статутному капiталi ПрАТ «СК «ВУСО» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої по-
садової особи наказом по особовому складу № 61 вiд 23.02.2018 р., Голов

ним Бухгалтером ПрАТ «СК «ВУСО» призначено Комарницьку Оксану 
Володимирiвну. На посаду заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК 
«ВУСО», яку також обiймала Ковальова О.В., нiкого не призначено. 
Звiльнена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

Наказом по особовом складу № 61 вiд 23.02.2018 р. у зв'язку зi 
звiльненням Головного бухгалтера ПрАТ «СК «ВУСО» Ковальової О.В., на 
посаду Головного Бухгалтера «ПрАТ «СК «ВУСО» призначено Комарниць-
ку Оксану Володимирiвну, безстроково. Комарницька О.В. протягом 
останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймала посади: Головного Бухгалтера ПАТ «Банк 
Камбiо» (з 28.12.2010 р. по 04.03.2015 р.), Заступника Головного бухгалте-
ра ПАТ «Європейський промисловий банк» (з 16.03.2015 р.), Виконуючого 
обов'язки Головного бухгалтера ПАТ «Європейський промисловий банк» (з 
08.07.2015 р.), Головного бухгалтера ПАТ «Європейський промисловий 
банк» (з 09.09.2015 р. по 21.11.2017 р.). Комарницька О.В. часткою (акцiями) 
в статутному капiталi ПрАТ «СК «ВУСО» не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Новопризначена посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

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

Виконуючий обов’язки 
Голови Правлiння

_________ 
(підпис)

А.В. Артюхов
(ініціали та прізвище керівника)

13.03.2018 
(дата)

повІдомлення
про виникнення особливої інформації 

«прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів»

прат «КиївСЬКий КпК»
1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Київський картоннопаперовий комбінат»

1.2.Організаційноправова форма емітента – приватне акціонерне 
товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 05509659.
1.4.Місцезнаходження емітента – 08700 Київська обл., м. Обухів, 

вул. Київська 130 .
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента – міжміський код  

(04572), телефон – 76300, факс – 76540.
1.6.Електронна поштова адреса емітента – office @papir.kiev.ua.
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації – www. papir.kiev.ua.
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення «при-
йняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів».

2. текст повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 07.03.2018;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада 

ПрАТ «Київський КПК» ;
Предмет правочину: постачання обладнання компанії Andritz AG для 

реконструкції картоноробної машини №1;
Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена від-

повідно до законодавства: 145804 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 3326130 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 4,38359%;

Наглядова рада у складі 6 членів одностайно проколосувала за на-
дання згоди щодо укладання угоди на напостачання обладнання компа-
нії Andritz AG для реконструкції картоноробної машини №1.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 
правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 
статутом акціонерного товариства: статутом Товариства не 
передбачені додаткові критерії для відненсення правочину до 
значного правочину.

3. підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

Генеральний директор  в.о.Баско 

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «СУмСЬКе маШиноБУдIвне наУКово-вироБниче оБ’Єднання»
повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента

I. Загальнівідомості
1. Повне найменування емітента:Публiчне акцiонерне товариство «Сум-

ське машинобудiвне наукововиробниче об’єднання».
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.

3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс:(0542) 250493.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
N
з/п

Дата прийняття 
рішення

Ринкова вартість майна 
або послуг, що є предме-

том правочину
(тис.грн)

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності
(тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

1. 27.02.2018 р. 796,6578 6 241 543 0,013
27.02.2018р., протокол 27/022018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі  Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством 
та ТОВ «МашСервіс» договору оренди рухомого та нерухомого майна на загальну суму 796 657,80 грн.
Згідно з п.13.1.3 Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства є: будьякі договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору, 
розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або відчуження нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, 
які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права 
власності, користування, відмова від земельної ділянки тощо)».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 

із законодавством.
Генеральний директор  цимбал о.Ю.  28.02.2018р.
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повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів 
акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «БориСпІлЬСЬКе пІдприЄмСтво 

«СортнаСІннЄовоч» 
(далі – прат «БпС», товариство)

приватне акціонерне товариство «БориСпІлЬСЬКе пІдприЄм-
Ство «СортнаСІннЄовоч», місцезнаходження: 08300, Київська, обл., 
м. Бориспіль, вул. Завокзальна, буд. 5, (код ЄДРПОУ: 04685271), повідо-
мляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться «20» квіт-
ня 2018 року о 11 год. 00 хв. за адресою: 08300, Київська, обл., м. Бо-
риспіль, вул. Завокзальна, буд. 5, кім. №10.

Реєстрація проводиться з з 10:30 до 11:00 год. «20» квітня 2018 року 
за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах – 16.04.2018 року.

проект порядку денного (з проектом рішень): 
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати:
Шевчук Софію Василівну – Головою лічильної комісії, 
Чепілко Галину Андріївну – Членом лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретар Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати:
Гузій Ольгу Михайлівну – Головою загальних зборів,
Гузій Людмилу Михайлівну – Секретарем загальних зборів.
3. Розгляд звіту Голови Правління Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства. 

Проект рішення:
Затвердити звіт правління про результати фінансовогосподарської ді-

яльності у 2017 році. Роботу виконавчого органу в 2017 році визнати 
задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 
2017 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Роботу Наглядової Ради 

в 2017 році визнати задовільною.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії 

в 2017 році визнати задовільною.
6. Про затвердження річного фінансового звіту за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний фінансовий звіт за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити 0,1 тис. грн. збитку Товариства за 2017 рік та покриття 

збитків здійснювати за рахунок власного капіталу Товариства.
8. Про затвердження договорів укладених з 21.04.2017 р. по дату про-

ведення Загальних зборів акціонерів у 2018 році.
Проект рішення:
Затвердити договори, що були укладені з 21.04.2017 р. по дату прове-

дення Загальних зборів акціонерів у 2018 році.

9. План діяльності на 2018 рік.
Проект рішення:
Затвердити план діяльності на 2018 рік.
Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://semena.org.ua.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів можна ознайоми-
тися з понеділка по п’ятницю з 13.00 до 16.00 год. за адресою: Україна, 
Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, буд. 5. Відповідальна 
особа – Козинець О. В.

Акціонери мають право звернутися до акціонерного товариства за його 
місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених 
до переліку питань проекту порядку денного загальних зборів та проекту 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного від-
повідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» та Стату-
ту Товариства.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного чергових річних Зборів, вносяться відповідно до статті 38 Закону 
Украї ни «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність 
якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування 
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в 
довіреності.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
12.03.2018 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідом лення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій  16 240 651 штук
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 13 461 809 штук

основні показники фінансово – господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній 

Усього активів 4709,1 4710,5
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

2747,4 2715,9

Запаси 1388,2 1400,5
Сумарна дебіторська заборгованість 515,8 564,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 42,8 13,4
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

3456,2 3456,1

Власний капітал 3026,4 3026,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

4064,2 4064,2

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

0 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 1682,7 1684,0
Чистий фінансовий результат:прибуток 
(збиток)

0,1 0

Середньорічна кількість акцій (штук) 16256604 16256604
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,000006 0

Голова правління ______________
(підпис)

Козинець О.В.

М. П. 15.03.2018 р.
(дата)

 повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I.Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: Приватне 

акцiонерне товариство «МиколаївЛьвiвський комбiнат будiвельних 
конструкцiй» 2.Код за ЄДРПОУ: 01331041; 3.Місцезнаходження: 81600, 
м.Миколаїв, Львiвська область, вул.ВапняноКар’єрна,6; 4.Міжміський код, 
телефон та факс: (03241)51517; 5.Електронна поштова адреса: reestock@
ivf.ukrpack.net; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: mykolaivkbk.pat.ua.  
7.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

ІІ. текст повідомлення: 
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

«МиколаївЛьвiвський комбiнат будiвельних конструкцiй» (протокол 
засiдання Наглядової ради вiд 23.10.2017р.):

 За згодою сторiн згiдно поданої заяви припинено повноваження Голо-
ви правлiння Товариства Фрасоляка Богдана Iвановича (паспорт серiя КА 

№422832, виданий Миколаївським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 
17.05.1997р.). На данiй посадi перебував з 30.12.2016 року. Часткою у ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. 

 Обрано (безтермiново до наступного рiшення Наглядової ради про за-
твердження на посадi Голови правлiння) виконуючого обов'язки Голови 
правлiння Товариства Бiгуна Григорiя Григоровича (паспорт серiя КА 
№398985, виданий Галицьким РВЛМУ УМВС України в Львiвськiй областi 
08.04.1997р.). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 
останнi 5 рокiв займав посади: доцент НУ «Львiвська полiтехнiка», началь-
ник виробництва ПрАТ «МиколаївЛьвiвський КБК».

III. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Найменування посади: Виконуючий 
обов'язки Голови правлiння Бiгун Г.Г. Дата 14.03.2018р. м.п.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«миКолаїв-лЬвIвСЬКий КомБIнат БУдIвелЬниХ КонСтрУКцIй»
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«аГроХолдинГ аванГард»,

(код ЄдрпоУ 00851519)
місцезнахоження: 03115, м. Київ, вул. проспект перемоги, 121-в,

( надалі  Товариство)
Повідомляє про призначення на 23 квітня 2018 року чергових загаль-

них зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «АГРОХОЛДИНГ 
АВАНГАРД», які відбудуться за місцезнаходженням Товариства, за адре-
сою: м. Київ, вул. проспект перемоги, 121-в, кімната №5.

початок загальних зборів акціонерів о 10:00 годині. Реєстрація акціоне-
рів буде проводитися з 09:00 до 09:45 години. Перелік акціонерів Товари-
ства, які мають право на участь у Зборах, складатиметься станом на  
17 квітня 2018 року. 

Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхід-
но мати при собі документ, який посвідчує особу. особам, які пред-
ставляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений 
відповідно до чинного законодавства України.

пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у стро-
ки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підго-
товці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні 
з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, 
вул. проспект перемоги, 121-в, кімната №5, а в день проведення Загаль-
них зборів  також у місці їх проведення. 

Ознайомитися з проектами рішень щодо кожного з питань порядку ден-
ного акціонери можуть на вебсайті Товариства в мережі Інтернет за адре-
сою: http://ahavangard.pat.ua.

відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами по підготовці до чергових Загальних зборів посадова особа – юрис-
консульт Лебідь Олександр Вікторович, контактний тел. (044) 3934050.

порядок денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голо-
ви, секретаря та лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів. 

3. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових загальних 
зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 
голосування) чергових загальних зборів акціонерів.

5. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого 
органу. 

6. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

7. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 

8. Затвердження висновку ревізійної комісії та річного фінансового звіту 
(Балансу) Товариства за 2017 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2017 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.
11. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства ви-

кладеного у новій редакції.
12. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Стату-

ту.
13. Визначення уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо дер-

жавної реєстрації Нової редакції Статуту.
14. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про за-

гальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову 
раду, положення про ревізійну комісію, положення про відокремлені підроз-
діли.

15. Відкликання наглядової ради Товариства.
16. Обрання наглядової ради Товариства.
17. Відкликання ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Ви-
значення характеру та граничної вартості.

20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення пра-
вочинів, щодо яких є заінтересованість.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, 

тис.грн.
найменування показників Звітний

2017 рік
попередній 

2016 рік
 Усього активів 43 425 235 39 550 403
Основні засоби (залишкова вартість) 2 005 087 1 899 336
Довгострокові фінансові інвестиції 16 678 132 16 689 311
Запаси 153 399 557 369
Сумарна дебіторська 
заборгованість

24 337 810 19 994 870

Грошові кошти та їхні еквіваленти 50 807 5 062
Нерозподілений прибуток(непокритий 
збиток)

(11 836) 71 301

Власний капітал 405 011 588 148
Статутний капітал (гривень) 516 847 516 847
Довгострокові зобов’язання 25 567 666 495
Поточні зобов’язання 36 166 349 38 295 760
Чистий прибуток(збиток) (183 137) (403 434)
Середньорічна кількість акцій (штук) 51 684 713 106 51 684 713 106
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

946 1002

Голова наглядової ради
пат «аГроХолдинГ аванГард»  Б.С. прокоса

приватне аКцІонерне товариСтво «тетро», 
адреса: 61003, м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 62/1

(ідентифікаційний код 21192110)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 

20 квітня 2018 року о 12.00 за адресою: вул. владислава Зубенка, 62/1, 
м. Харків (кімната № 2 на другому поверсі).

Реєстрація акціонерів здійснюється за місцем проведення зборів з 11.00 
до 11.55.

проект порядку денного:
1. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 

роботи у 2017 році.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
найменування показника період

звітний 
2017 р.

попередній 
2016 р.

Усього активів 392,2 457,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 193,8 222,7
Запаси 196,5 173,2
Сумарна дебіторська заборгованість 0 21,5
Гроші та їх еквіваленти 0,2 10,5
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(597,3) (447,4)

Власний капітал 68,7 365,8

Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

444,0 444,0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 323,5 238,7
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(149,9) (147,2)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7500 7500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,019987 0,019627

Для участі у зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу 
акціонера (його представника), а для представника акціонера – також до-
кументи, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 16.04.2018 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, які стосуються загальних збо-
рів, відбувається згідно чинного законодавства за адресою: м. Харків, 
вул. Владислава Зубенка, 62/1 у кімнаті № 2 на 2му поверсі, у робочі дні з 
14.00 до 17.00, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – за 
місцем їх проведення. Відповідальна особа – Голова правління АТ «ТЕ-
ТРО» Столяренко С.П. Довідки за телефоном: (057) 7103510. Адреса 
вебсайту: http://tetro.pat.ua.

Пропозиції щодо проекту порядку денного приймаються до 30.03.2018 р. 
включно. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні надаватися письмово та містити відповідні проекти рішень 
з цих питань. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у 
включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє 
проведення загальних зборів.

Голова правління ат «тетро»  Столяренко С.п.
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повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

приватне аКцІонерне товариСтво 
«тУлЬчинмІЖрайаГротеХСервІС»

(код за ЄДРПОУ 00902228, місцезнаходження: 23641, Вінницька 
область, Тульчинський район, 

село Маяки, вулиця Привокзальна, 27-А, електронна адреса 
par@00902228.pat.ua, тел/факс (04335) 38538)

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 
25.04.2018 року о 10 год.00 хв., 

Місце проведення річних Загальних зборів  вінницька область, 
тульчинський район, село маяки, вулиця привокзальна 27-а, 
адмінбудинок товариства, зала засідань(зала засідань нумера-
ції не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 
Загальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 
55  хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у річних Загальних зборах станом на 24 годину 19 квітня 
2018  року.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати документ, 
що посвідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах своєму представникові (або кільком пред-
ставникам) та має право у будьякий час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбав-
ляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого пред-
ставника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нота-
ріусом 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 за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення.

перелІК питанЬ, 
вКлЮчениХ до проеКтУ порядКУ денноГо:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціо-
нерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загаль-
них зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження 
способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора Товариства про фінансовогосподарську діяль-
ність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевір-
ки фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році, при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків 
Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

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

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) То-
вариства 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 вебсайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами 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.00902228.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: 23642, Вінницька область, Туль-
чинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27А, адмінбуди-
нок Товариства, бухгалтерія (нумерація кабінетів відсутня), а в день 
зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Петрунько Наталія 
Андріївна, тел. 0971132005.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у  
повідомленні. директор прат «тульчинміжрайагротехсервіс» 
н.а.петрунько.

прат «наУКово-доСлІдний І 
проеКтний ІнСтитУт «промприлад» 

повідомляє 
про скликання чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться о 

10.00 годині 27 квітня 2018 року за адресою місцезнаходження 
Товариства: 79012, м. львів, вул. акад.а.Сахарова,42.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах —на 24 годину 23 квітня 2018 року.

проект порядку денного:
1.Про обрання лічильної комісії.
2.Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3.Звіт генерального директора про фінансовогосподарську діяльність 

Товариства за 2017 рік.
4.Звіт та висновки ревізійної комісії по результатам фінансово

господарської діяльність Товариства за 2017 рік та його затверджен-
ня.

5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6.Про план розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.
7.Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у звітному періоді та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
реєстрація учасників проводитиметься з 0900 до 0950 год. За 

місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати 
паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – 
доручення оформлене відповідно до чинного законодавства України. 
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, ви-
значається 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. Інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодав-
ством розміщена на власному вебсайті товариства за адресою: http://
www.promprylad.bfg.lviv.ua/ також з даною інформацію можна ознайо-
митись за місцезнаходженням Товариства у робочий час, в робочі дні у 
каб.№333, відповідальна особа Забалканський О.Ю. Довідки за теле-
фоном (032) 2971510

оСновнІ поКаЗниКи 
фінансово-господарської діяльності пат  ндпІ «промприлад» 

(тис.грн.)

 найменування показника

період

2017 
(звітний)

2016 
(попере-

дній)
Усього активів 1864 1864
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1864 1864
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 1108 1243
Статутний капітал 588 588
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 794 654
Збиток 135 88
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1756395 1756395
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

2 2

наглядова рада товариства

проект рішень загальних зборів акціонерів прат ндпІ «промпри-
лад» згідно питань порядку денного зборів.

1. Обрати лічильну комісію, згідно поданих пропозицій.
2 .Обрати Голову та Секретаря зборів, згідно поданих пропозицій.
3. Звіт генерального директора про фінансовогосподарську діяльність 

Товариства за 2017 рік прийняти до відома.
4. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово

господарської діяльність Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
6. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періо-

дів.
7. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства 

про роботу у 2017 році.
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повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«липовецЬаГротеХСервІС»

(код ЄДРПОУ 00902398, місцезнаходження: 22544, Вінницька область, 
Липовецький район, 

селище Липовець, вулиця Привокзальна, буд 1, електронна поштова 
адреса par@00902398.pat.ua, тел/факс.(04358)33353)

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 25.04.2018 
року о 10 год.00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: вінницька об-
ласть, липовецький район, селище липовець, вулиця привокзаль-
на  1, адмінбудинок товариства, актова зала (актова зала нумерації 
не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах станом на 24 годину 19.04.2018 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 будьякий 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, акціо-
нер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку 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 та секретаря зборів, затвердження спо-
собу засвідчення бюлетенів та порядку голосування. 

3. Звіт директора про фінансовогосподарську діяльність Товариства 
за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки 
фінансовогосподарської 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 звітнос-
ті Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товари-
ства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради.

9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повно-
важень.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встанов-

лення розміру їх винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

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

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону Украї-
ни «Про акціонерні Товариства»: www.00902398.pat.ua.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у ро-
бочі дні, робочий час за адресою товариства: Вінницька область, Липо-
вецький район, селище Липовець, вул.Привокзальна 1, адмінбудинок То-
вариства, приймальна (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за 
місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами – директор Костін Василь Миколайович, тел.
(04358) 33353.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Директор ПАТ «Липовецьагротехсервіс» Костін В.М.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«тараЩаплемСІлЬриБГоСп» (місцезнахо-
дження: Київська область, Таращанський район, місто Тараща, ву-
лиця Піонерська, будинок 44А, код ЄДРПОУ – 30228338) (далі – 
Товариство) повідомляє про проведення чергових річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства (далі – збори) 20 квітня 2018 року 
об 11.00 годині за адресою: Київська область, таращанський 
район, місто тараща, вулиця піонерська, будинок 44-а, кімна-
та №1 адміністративної будівлі. Реєстрація акціонерів для учас-
ті у Загальних зборах відбудеться в день їх проведення та за міс-
цем проведення зборів з 10.30 до 11.00. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 16  квіт-
ня 2018 року. 

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії зборів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів. 
4. Розгляд звіту директора за 2017 рік. Розгляд звіту наглядової 

ради за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту директора, звіту ревізора. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 року. 
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2018 рік. 
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 року 

з урахуванням вимог, передбачених законом. 
8. Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду, 

Директора та Ревізора шляхом викладення їх у новій редакції. За-
твердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директо-
ра та Ревізора Товариства.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: tpsr.pat.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення 
з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товари-
ства: Київська область, Таращанський район, місто Тараща, вули-
ця Піонерська, будинок 44А, кімната №1 адміністративної будівлі, 
в робочі дні: понеділок  п’ятниця з 900 до 1100, а в день прове-
дення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – директор Кулик Олександр Вікторович. Телефон для 
довідок: (066) 9830296.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
найменування показника період

Звітний 
(2017 рік)

попере-
дній 

(2016 рік)
Усього активів 185,0 92,7
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

92,7 92,7

Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Гроші та їх еквіваленти 0,1 -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(92,2) (100,1)

Власний капітал 0,5 (7,4)
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

92,7 92,7

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

- -

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

184,5 100,1

Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

7,9 (7,4)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 370932 370932
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,02 (0,01)
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повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

приватне аКцІонерне товариСтво 
«вІнниччина»

(код за ЄДРПОУ 00414150, місцезнаходження: 23056, Вінницька 
область, Барський район, село Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35; 

електронна адреса - par@00414150.pat.ua, тел/факс (04341) 
32212)

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 
25  квітня 2018 року о 1000 год.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: вінницька 
область, Барський район, село Шипинки, вулиця дружби, 35, ад-
мінбудинок товариства, зала засідань (зала засідань нумерації 
не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 
Загальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах станом на 24 годину 19.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, 
що посвідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах своєму представникові (або кільком пред-
ставникам) та має право у будьякий час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбав-
ляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого пред-
ставника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нота-
ріусом 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 за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення.
перелІК питанЬ, вКлЮчениХ до проеКтУ порядКУ денноГо:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціо-
нерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвер-
дження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування. 

3. Звіт директора Товариства про фінансовогосподарську діяль-
ність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами 
перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 
році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звіності Товари-
ства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) То-
вариства 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 вебсайту, на якому розміщена інформація з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, а також інформація, зазначена в частині чет-
вертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: 
http://www.00414150.pat.ua. 

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери мо-
жуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних 
зборів у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства: 
23056, Вінницька область, Барський район, село Шипинки, вулиця 
Дружби 35, адмінбудинок Товариства, приймальна (нумерація кабі-
нетів відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Відпові-
дальний – директор ПрАТ Людковський Віктор Вацлавович, довідки 
за тел. (04341) 32212.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні Директор ПрАТ «Вінниччина» Людковський Віктор Вацлаво-
вич.

до уваги акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «лЬвІвСЬКе 

СпецІалІЗоване БУдІвелЬно-
монтаЖне УправлІння №1»

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства від-
будуться 27.04.2018р. о 11.00 год. у актовому залі адміністративного бу-
динку Приватного акціонерного товариства «Львівське спеціалізоване 
будівельномонтажне правління №1» за адресою місцезнаходження Това-
риства: м.львів, вул.Конюшинна, 14.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах 23.04.2018року о 24.00 год.

проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт та затвердження звіту Правління про результати діяльності То-

вариства за 2017рік.
4. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради за 2017 рік.
5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.
6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, визначення 

порядку розподілу прибутків (покриття збитків, затвердження строку ви-
плати дивідендів).

7. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних 
правочинів.

8. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

9. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів ак-
ціонерів, щодо яких є заінтересованість.

реєстрація учасників з 10.30 до 11.00 в день скликання зборів за 
місцем їх проведення. Для реєстрації акціонерів при собі мати паспорт 
або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – доручення, 
оформлене згідно чинного законодавства, та документ, що засвідчує осо-
бу.Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, ви-
значається 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. Інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством 
розміщена на власному вебсайті товариства за адресою:  
http://www.lsbmu1.bfg.lviv.ua/, також з даною інформацію можна ознайоми-
тись в робочі дні з 1000 до 1400 год. за адресою: м.Львів, вул.Конюшин-
на, 14, каб. 301, контактна особа – Добко Олександра Володимирівна.
Довідки за телефоном: (032) 2627320.

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

за 2017р.

найменування показника
період

Звітний 
2017р.

Звітний 
2016р.

Усього активів 10886 9077
Основні засоби 2441 3327
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6061 4401
Сумарна дебіторська заборгованість 1965 763
Грошові кошти та їх еквіваленти 400 571
Нерозподілений прибуток (5935) (4690)
Власний капітал 731 731
Статутний капітал 1214 1214
Довгострокові зобов'язання 3036 3036
Поточні зобов'язання 11840 8786
Чистий прибуток (збиток) (1245) 1927
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4854200 4854200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

91 64

* Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товари-
ства за 2016 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2016р., 
затвердженого річними загальними зборами Товариства від 
28.04.2017р.

Голова правління прат «лСБмУ №1» Хаврак василь васильович



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 15 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

70

повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного 
товариства.

приватне аКцІонерне товариСтво «Завод СКловироБІв» 
(код ЄдрпоУ 00293290), далі – Товариство, місце знаходження якого, 
м. Київ, вул. Машинобудівна, 42,повідомляє про проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товариства, які відбу-
дуться 20.04.2018 року о 12:00 годиніза адресою: м. Київ, вул. машино-
будівна, 42, першийповерх, приміщеннядзеркальногоцеху. Акціонери 
(їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за 
місцем їх проведення в день їх проведення:початок реєстрації – 
11:00;закінчення реєстрації – 11:45.Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у річних Загальних зборах: 24 година 16.04.2018 р. 
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних 
зборах необхідно надати:акціонеру – документ, що посвідчує особу (пас-
порт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас-
порт) та довіреність на право участі в річних Загальних зборах та голосу-
вання, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників 
юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.Адреса 
сторінки власного вебсайту, на якому розміщено інформацію з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://kzs.com.ua. 

проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на 
голосування):1.Обрання Голови та Членів лічильної комісії. 2.Обрання ро-
бочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних За-
гальних зборів.3.Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.4.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки 
фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.5.Звіт Ревізійної комісії з фінансової 
діяльності Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балан-
су Товариства за 2017 рік. 6.Затвердження річної фінансової звітності за 
результатами діяльності Товариства в 2017 році. Затвердження річного зві-
ту і балансу Товариства за 2017 рік.7.Затвердження порядку розподілу при-
бутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 
2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, 
передбачених законом.8.Прийняття рішень про вчинення значних право-
чинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. На-
дання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення 
Наглядової ради.
основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) за 
2017 р.приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «Завод СКло-

вироБІв»
найменування показника період

звітний 
2018

попередній 
2017

Усього активів 11828 11536
Основні засоби 3316 3026
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2588 2195
Сумарна дебіторська заборгованість 4379 4736
Грошові кошти та їх еквіваленти 1282 1347
Нерозподілений прибуток 6470 6242
Власний капітал 9876 9601
Статутний капітал 2169 2169
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1952 1935
Чистий прибуток (збиток) 275 940
Середньорічна кількість акцій, (шт.) 2065480 2065480
 Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

55 55

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію ( тис. грн.)

0,00013 0,00045

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійсню-
ється за місцем проведення Зборів, а саме: 03067, м. Київ, вул. Машинобу-
дівна, буд 42, перший поверх, приміщення дзеркального цеху, за письмовою 
заявою на ім’я Директора Товариства у робочі дні: понеділок – п’ятниця з 
9:00 до 12:00, а також в день проведення Зборів у місці їх проведення з 
09:00 до 11:00 год. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товариства  

Луцейко Ю.С. Довідки за телефоном: (044)4566115. Примітка: реєстрація для 
участі у річних Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, 
передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі 
невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товари-
ства, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій 
йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції 
Товариства.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, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати наді-
слання 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 денно-
го загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань, включених до проек-
ту 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 зборів (повідомлення направляється Товари-
ством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів); 
оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до 
проекту порядку денного.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 сім днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку ден-
ного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: 03067, м. Київ, 
вул. Машинобудівна, буд 42, в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань.Порядок участі та го-
лосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю: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. 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 рин-
ку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голо-
сування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазна-
ченням 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 будьякий час від-
кликати 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.Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення Загальних зборів акціонерів, складеним станом на 
06.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства ста-
новить 2 065 480 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства ста-
новить 2 054 611 штук.Крім того звертаємо Вашу увагу, що відповідно до 
закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів 
зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та 
укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок 
в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.У разі, якщо Ви 
як власникціннихпаперівпротягом одного року з дня набраннячинностіцим 
Законом не уклали з обраноюемітентом депозитарною установоюдоговір 
про обслуговуваннярахунка в ціннихпаперахвідвласногоіменіабо не здій-
снилипереказналежних Вам прав на цінніпапери на свійрахунок у ціннихпа-
перах, відкритий в іншійдепозитарнійустанові, Вашіцінніпапери не будуть-
враховуватися при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Довідки за телефоном: (044)4566115. наглядова рада прат «Завод 
СКловироБІв» . 

приватне аКцІонерне товариСтво «Завод СКловироБІв»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«черКаСБУд-1» (далі Товариство) ідентифікаційний код 01268928, 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 20 квітня 2018 року за місцезнаходженням Товариства: м. черка-
си, вул. небесної Сотні, 33, офіс 2, кімната № 33.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 20 квітня 2018 р. з 
0900 год. до 1045 год. 

Початок зборів: 20 квітня 2018 р. об 11-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах станом на 24 годину 00 хвилин 16 квітня 2018 р.
проеКт порядКУ денноГо: 

1.Обрання складу Лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голо-

сування. 
5. Звіт виконавчого органу  директора про результати фінансово

господарської діяльності Товариства за 2017 р. і визначення основних на-
прямків діяльності на 2018 рік та їх затвердження.

6. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 р. та його затвердження.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства з фінансової діяльності 

Товариства за 2017 р. та їх затвердження.
8. Затвердження річного звіту про фінансовогосподарську діяльність 

Товариства за 2017 р.
9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2017 р.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голо-

ви і членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про участь в створенні Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності емітента 
(тис.грн.):

Найменування показника (тис. грн.) Період
звітний попередній

Усього активів 1845,7 2086,6
Основні засоби 1375,8 1625,7
Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси 144,4 152,2
Сумарна дебіторська заборгованість 295,5 291,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 8,2 15,4
Нерозподілений прибуток 1299,2 723,5
Власний капітал 239,5 336,2
Статутний капітал 1057,8 1057,8
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 2085,2 1750,4
Чистий прибуток (збиток) 575,7 584,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4231200 4231200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

11 10

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта  доручення на право участі в за-
гальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодав-
ством України.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного – 
em01268928.ab.ck.ua

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скли-
кання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами, 
пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. Не-
бесної Сотні, 33, офіс 2, кімната № 33 в робочі дні з 1600 до 1700 год. 
Посадова особа, яка відповідальна за ознайомлення акціонерів – директор 
ПрАТ Бондаренко С.В. Також за цією адресою акціонери Товариства мо-
жуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного за-
гальних зборів не пізніше як за 20 днів, а щодо кандидатів до складу орга-
нів товариства  не пізніше ніж за сім днів до зазначеної вище дати 
скликання загальних зборів. Пропозиції до проекту порядку денного пода-
ються в письмовій формі, де зазначається прізвище (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількість, тип та/або клас належних йому акцій, зміст 
пропозицій до питання та/або проекту рішення, а також кількість, тип та/
або клас акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акціонером 
до складу органів акціонерного товариства. Телефон для довідок:  
(0472) 5402  07 

(код ЄДРПОУ: 00378804, місцезнаходження: 28500, Кіровоград-
ська  обл., м. Долинська, провулок Івана КарпенкаКарого,2) повідомляє, 
що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2018 року о 
09.30 год. За адресою: 28500, Кіровоградська область, м. долинська, 
провулок Івана Карпенка-Карого, 2 каб.№1( кабінет директора). Реє-
страція акціонерів (їх представників), що прибули на збори відбудеться з 
09.00 до 09.25 год. за місцем проведення зборів.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
dolhlib.at24.com.ua 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: на 24 – ту годину 11 квітня 2018 року. 

проект порядку денного загальних зборів: 
1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. 
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання. 
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття 

рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
затвердження регламенту зборів.

4.Звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

5. Звіт Виконавчого органу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства по результатам 2017 року.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шля-

хом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у 
новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової ре-
дакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ДОЛИНСЬКИЙ ХЛІ-
БОЗАВОД» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

10. Затвердження Положень Товариства «Про Загальні збори акціоне-
рів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий Орган» у новій редакції.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії .
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на 

вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням 
характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання 
повноважень на укладання таких правочинів.
основні показники фінансово – господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника період

попередній 
2016р.

Звітний 
2017р.

Усього активів 11774 9882
Основні засоби (за залишковою вартістю) 888 5
Запаси 9776 9052
Сумарна дебіторська заборгованість 866 791
Грошові кошти та їх еквіваленти 244 34
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7768 5283
Власний капітал 8025 5540
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 257 257
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 3749 4342
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

378 2485

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1028800 1028800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

 0,3674 2,4154

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів ак-
ціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства 
за адресою Товариства: 28500, Кіровоградська область, м. Долинська, про-
вулок Івана КарпенкаКарого, 2 каб.№2( кабінет гол. бухгалтера) у робочі 
дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів  також у місці їх 
проведення, або надсилати на адресу місцезнаходження Товариства пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Збо-
рів та самого порядку денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є головний бухгал-
тер – Заворітня Любов Анатоліївна тел.(05234)31441, 31201.

приватне аКцІонерне товариСтво «долинСЬКий ХлІБоЗавод»
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Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають 
право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денно-
го. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю 
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товари-
ства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера) 
реєстраційній комісії необхідно:

1. пред'явити особистий паспорт (у випадку пред'явлення паспорта гро-
мадянина України з безконтактним електронним носієм додатково 
пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання;

2. надати документи (копії документів, засвідчені нотаріально): 
 для неповнолітніх акціонерів письмову згоду (у формі заяви про згоду 

на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чин-
ним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення 
повноліття або одруження;

 для представників акціонерів документи, що підтверджують право 
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на 
представництво малолітньої особиакціонера; довіреність; договір про 
управління або договір доручення; для представника юридичної особи, 
якщо це не директор  довіреність та витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних 
осібпідприємців та громадських формувань станом на дату проведення 
Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому 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 докумен-
тами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо го-
лосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосую-
чих акцій, належного акціонеру. 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

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів, складеним станом на 12.03.2018р., за-
гальна кількість акцій товариства  1028800 штук, голосуючих акцій – 
750952 штуки .

наглядова рада 

повІдомлення про проведення ЗаГалЬниХ ЗБорІв
приватне аКцІонерне товариСтво 

«волинСЬКе оБлаСне пІдприЄмСтво 
автоБУСниХ СтанцІй» 

(код за ЄДРПОУ 03113130, місцезнаходження: 43018 Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Львівська, 148), (надалі – Товариство), повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
27 квітня 2018 року об 11:00 за адресою: 43018, волинська область, 
м. луцьк, вул. львівська, 148 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 
зборах Товариства відбудеться 27 квітня 2018 року з 09:00 до 10:45 за міс-
цем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: станом на 24:00, 23 квітня 2018 року.

перелІК питанЬ,вКлЮчениХ до проеКтУ порядКУ денноГо 
ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт голови Правління про роботу Товариства за 2017 рік та визна-

чення основних напрямків діяльності у 2018 р. Затвердження звіту і основ
них напрямків діяльності товариства у 2018 році.

5. Звіт голови Наглядової ради про роботу за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт голови Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту і висновків.

7. Затвердження річного звіту і балансу за результатами фінансово
господарської діяльності Товариства.

8. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного  
http:// www.vopas.com.ua

Кожен акціонер від дати надіслання повідомлення про проведення річ-
них загальних зборів до дати проведення загальних зборів має право:  
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного; 

вносити нові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів;  отримувати письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються в 
письмовій формі та повинні містити всю інформацію, яка визначена зако-
нодавством України та статутом Товариства. Представником акціонера на 
загальних зборах АТ може бути фізична особа (постійно або на певний 
строк). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ,ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, або депозитарною уста-

новою. Ця довіреність може містити завдання щодо голосування по питан-
ням влючених до порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке 
рішення потрібно голосувати. Під час голосування представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдань,то представник вирішує всі питання щодо 
голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність декіль-
ком своїм представникам. Акціонер має право у будьякий час відкликати 
чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. 

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати: 

 акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
 представникам акціонерів – довіреність, або документи, що посвідчу-

ють повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу 
(паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціоне-
ри та/або їх представники можуть ознайомитись в робочі дні з 900 до 
1200 та з 1300 до 1700 за адресою: 43018 м. Луцьк, вул. Львівська,148 
у відділі перевезень і маркетингу, та в день проведення загальних збо-
рів – у місці їх проведення. Відповідальна за порядок ознайомлення 
акціо нерів з документами – заступник голови правління Модринська  
Раїса Іванівна, тел. (0332) 264560. Телефон для довідок: (0332)260659, 
факс (0332)262862. 

основні показники фінансово-господарської діяльності прат «во-
паС», тис.грн:

Найменування показника Звітний 
період 

2017 р .

Попередній 
період 
2016р .

Усього активів 16725 13153
Основні засоби 15742 14484
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 114 98
Сумарна дебіторська заборгованість  .379 1152
Грошові кошти та їх еквіваленти 4423 942
Нерозподілений прибуток 8641 6520
Власний капітал 10918 8797
Статутний капітал 349 349
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5807 4356
Чистий прибуток (збиток) 2121 1578
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1397760 1397760
К-ть власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 225 243

наглядова рада товариства
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Приватне акціонерне товариство »АКТРАНС»(надалі ПрАТ «АКТРАНС» 
(надалі – Товариство), місцезнаходження 04112, м. Київ, вул. Оранжерейна, 
буд.1 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Това-
риства, які відбудуться 19 квітня 2018 року, початок об 16:00 годині за 
адресою: 04112, м. Київ, вул. оранжерейна, буд.1 (адміністративний 
корпус) другий поверх, кабінет Голови правління. Реєстрація акціонерів 
та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства 
відбудеться за місцем проведення зборів з 1500 год. до 1545 годин. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах: на 24.00 год. 13 квітня 2018 року.

проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішен-
ня: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі Ландарь Віталій Іванович, Шуль-
га Юрій Васильович. 1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії 
встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загльних зборів акціонерів Товари-
ства, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. Проект рішен-
ня: 2.1. Обрати Головою зборів Шкляра Олександра Георгiйовича, 
2.2.Секретарем зборів Григор'єву Свiтлану Володимирiвну. 2.3.Затвердити 
наступний регламент розгляду кожного питання порядку денного черго-
вих Загальних зборів:- доповіді по кожному питанню порядку денного – до 
10 хвилин;- запит та пропозиції до 3 хвилин;- на всі відповіді на запитання 
до 5 хвилин. 2.4. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів 
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, фор-
ма і текст яких були затверджені Рішенням Наглядової ради, та які були 
видані учасникам чергових Загальних зборів для голосування.2.5. Після за-
кінчення голосування з питань порядку денного акціонер (представник ак-
ціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосуван-
ня. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол 
про підсумки голосування та оголошує результати голосування.

3. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати 
фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження 
заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Голови правління. Проект рішення:3.1. Звіт Голови правлін-
ня Товариства про результати діяльності Товариства в 2017 році 
затвердити.3.2. Заходів за результатами розгляду Голови правління не 
здійснювати.3.3. Роботу Голови правління Товариства в 2017 році визна-
ти задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності 
Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства 
про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Проект рішення:4.1. Звіт і 
вис новок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. 4.2. Робо-
ту Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною та та-
кою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положен-
ням його установчих документів.

5. 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:5.1. Звіт Наглядової 
ради Товариства за 2017 рік затвердити.5.2. Заходів за результатами роз-
гляду звіту Наглядової ради не здійснювати.5.3. Роботу Наглядової ради в 
2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам 
діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Проект 
рішення:6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017рік.

7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік. Проект 
рішення:7.1.Затвердити прибуток у розмірі 545 630,45 грн.(п’ятсот со-
рок п’ять тисяч шістсот тридцять гривень 45 коп.), отриманий Товари-
ством за 2017 рік. 7.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибут-
ку, отриманого Товариством за 2017 рік. - Спрямувати одержаний 
прибуток за 2017р. на поповнення обігових коштів та оновлення основ-
них засобів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства. Проект рішення:

8.1.Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голови Ревізій-
ної комісії Авраміч Л.В., Членів: Лохи Р.Д., Шкляра О.Г.

9 Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
Проект рішення:
9.1.Обрати членів Ревізійної комісії: Авраміч Л.В., Лоху Р.Д., Шкляра О.Г.
10. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 
Проект рішення:10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства на безоплат-
ній основі та уповноважити Голову правління на підписання договорів з 
членами Ревізійної комісії Товариства.

11. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних право-

чинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення та уповноваження правління на укладання та 
підписання таких правочинів.. Проект рішення:11.1 Попередньо схвалити вчи-
нення Товариством в період з 19.04.2018 р. по 19.04.2019 р. (включно) значних 
правочинів, предметом(характером) яких є: купівля-продаж майна(в тому чис-
лі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу; 
одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань) 
гарантій в банківських установах; передача майна Товариства в заставу та/
або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товари-
ства, інші господарські правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в 
яких воно виступає будь-якою із сторін, на суму вище 3 136 250 (три мільйона 
сто тридцять шість тисяч двісті п’ятдесят ) гривень 00 копійок.(25% вар-
тості активів на останню дату фінансової звітності 2017 року.)11.2.Надати 
Наглядовій раді товариства повноваження без отримання додаткового рі-
шення загальних зборів акціонерів: Погоджувати умови попередньо схвалених 
загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами 
та доповненнями, які будуть укладатися в період з 19.04.2018р. по 19.04.2019 р. 
включно; Погоджувати / визначати перелік майна (майнових прав) Товари-
ства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу / іпотеку, придбанню, 
тощо;11.3. Надати згоду на укладання(підписання) Головою правління, попере-
дньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних зборів, значних пра-
вочинів з усіма змінами та доповненнями до них;11.4. Доручити Голові правлін-
ня Товариства, який діє в інтересах та за згодою акціонерів, оформляти та 
підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних право-
чинів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Найменування показника, період звітний/попередній: Усього 

активів12545,0/12739,2;Основні засоби 12145,1/
12266,0;Запаси2,3/2,4;Сумарна дебіторська заборгованість 

270,1/390,4;Грошові кошти та їх еквіваленти 127,5/80,4;Нерозподілений 
прибуток761,4/215,8; Власний капітал 2153,3/1607,7;Зареєстрований (па-
йовий/ статутний) капітал 883,6/883,6; Довгострокові зобов'язання і за-
безпечення 10002,5/10779,8; Поточні зобов’язання і забезпечення 
389,2/351,7; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 545,6/682; 
Середньорічна кількість акцій (шт.)3534343/3534343; Чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію (грн)0,15/0,19.

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 прове-
дення Зборів до дати проведення Зборів); ознайомитися з проектом договору 
про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає 
голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»); до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів та порядку денного загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення 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 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 денно-
го. Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідом
лення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 
Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлен-
ня з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з мате-
ріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем 
проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про прове-
дення зборів по 19.04.2018 р. у робочі дні в час з 1000 по 1400 за адресою: 
м. Київ, вул. Оранжерейна, буд. 1 (адміністративний корпус) другий поверх, 
фінансовоекономічний відділ звернувшись із заявою складеною у довільній 
формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами –Член 
Наглядової ради Григор’єва Світлана Володимирівна. Адреса власного веб
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: http://aktrans.pat.ua/.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціо-
нера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для 
повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного 
законодавства. Телефон для довідок: (044)4838409. Кожний акціонер має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів това-
риства, 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 піз-
ніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до про-
екту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: 
м. Київ, вул. Оранжерейна, буд. 1, в письмовій формі із зазначенням прізви-

повІдомлення про СКлиКання рІчниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв прат «аК-транС»
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ща (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 пови-
нні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Довіреність на право учас-
ті 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 Загаль-

них зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представни-
кам. Акціонер має право у будьякий час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на 
Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника. Загальна кількість 
акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на  
12 березня 2018р., загальна кількість простих акцій становить 3534343 штук, 
кількість голосуючих акцій становить 3304041 штук.

повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла ОмеляновичаПавленка, 4/6.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» повідомляє вас, що 17 квітня 2018 року об 
11.00 годині за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. михайла 
омеляновича-павленка, буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната пере-
говорів, відбудуться річні загальні збори акціонерів пат «птІ «Київ-
оргбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбудеться 17 квітня 2018 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адре-
сою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла ОмеляновичаПавленка, 
буд.  4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за  
3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, 
тобто на 24.00 год. 11.04.2018р.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а 
представникам акціонерів  паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчу-
ють право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з 
вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена 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  фі-
зичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представни-
ком акціонера  держави чи територіальної громади  уповноважена особа 
органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акці-
онер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будьякий момент замінити свого представни-
ка, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акціо
нером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкли-
кання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товари-
ства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, 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 пред-
ставникам. Акціонер має право у будьякий час відкликати чи замінити сво-
го 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.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загаль-
них зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу ак-

ціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річ-
них загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства ма-
ють можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріа-
лами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення 
до 16 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 
12.00 год. за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича
Павленка, буд. 4/6, 14й поверх, кабінет № 15. Особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів, є 
Сидоренко Олександр Жоржович (головний юрисконсульт).

17 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (докумен-
тами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від-
бувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних збо-
рах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

З дня отримання даного повідомлення і до початку річних загальних 
зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за 
адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла ОмеляновичаПавленка, 
буд. 4/6, 14й поверх, кабінет № 15. Товариство зобов’язане надавати пись-
мову відповідь на письмове запитання акціонера щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного пись-
мового запитання (але у будьякому випадку до дати проведення загаль-
них зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом 
на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. То-
вариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному вебсайті товари-
ства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів то-
вариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства  не пізніше ніж 
за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядо-
вої ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонова-
ний кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що канди-
дат пропонується на посаду члена наглядової ради  незалежного 
директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) 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 пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні 
товариства»: http://www.kievorgbud.kiev.ua.

Станом на 06.03.2018р. (дату складання переліку осіб, яким надсилаєть-
ся повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість 
простих іменних акцій ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» становить 1 552 829 шт., кіль-
кість голосуючих акцій  1 524 901 шт.

проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:
1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річ-

них загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення 
їх повноважень.

2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

4. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати 
фінансовогосподарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2017 році та 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «проеКтно-теХнолоГІчний ІнСтитУт «КиїворГБУд»
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прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2017 році та 

прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ «Київ

оргбуд» за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками ро-

боти у 2017 році.
основні показники фінансово-господарської діяльності

пат «птІ «Київоргбуд» (тис. грн.)
(на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у 

відповідності до мСфЗ)
(інформацію наведено у відповідності до п. 6 Додатку 46 до Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)
Найменування показника Період

2017р. 2016р.
Усього активів 119 814 109 679

Основні засоби (за залишковою вартістю) 98 354 97 637
Запаси 2 735 763
Сумарна дебіторська заборгованість 1 849 2 232
Гроші та їх еквіваленти 15 651 7 771
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

6 731 (3 149)

Власний капітал 96 548 86 668
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

388 388

Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 23 266 23 011
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

9 880 2 831

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 552 829 1 552 829
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

6,36258 1,82312

Телефон для довідок: (044) 590-45-07.

пат «птІ «Київоргбуд»

до УваГи аКцІонерІв 

прат «КдемЗ»
(код за ЄДРПОУ 19130857)

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Київський 
дослідноекспериментальний механічний завод» (надалі – Товариство), 
яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, пові-
домляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 17.04.2018 р. о 10 годині за адресою: 04080, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 40, будівля літера «Г», кабінет головного енерге-
тика.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 
зборах буде проводитись 17.04.2018 р. з 9 годин 00 хвилин до 9 годин  
55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Згідно 
з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загаль-
них зборів, складеним станом на 22.02.2018 р.: загальна кількість акцій – 
14 000 000 шт., голосуючих акцій – 13 572 899 шт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 11.04.2018 р.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: 

Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регла-

менту роботи загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: обрати головою загальних зборів акціонерів Маной-

ло Г.В. та секретарем загальних зборів Пшеченко О.Г. Затвердити ре-
гламент роботи загальних зборів акціонерів: основна доповідь – 15 хви-
лин; виступи в дебатах – 3 хвилини; відповіді на запитання – 3 хвилини. 
Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається 
з використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 ак-
ція – 1 голос .

3. Звіт правління Товариства про результати фінансовогосподарської 
діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління.

Проект рішення: взяти до відома звіт правління товариства про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 
2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку за 2017 рік. Затвердження розміру річних диві-

дендів та способу їх виплати.
Проект рішення:
1. Суму прибутку в розмірі 108,00 тис.грн. направити до резервного ка-

піталу Товариства згідно Статуту Товариства та законодавства України.
2. Суму прибутку в розмірі 1 120,00 тис.грн. направити на виплату 

дивідендів. 
3. Суму прибутку в розмірі 4 071 тис грн. залишити нерозподіленою.
4. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію у сумі 

0,08 грн. 
5. Виплату дивідендів здійснювати через депозитарну систему.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
Проект рішення: затвердити основні напрямки діяльності Товари-

ства на 2018 рік
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 акціонераюридичної особи – витяг із Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських форму-
вань, 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 – посвідчену згідно з законодав-
ством України довіреність, яка надає представнику право на участь та го-
лосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведено-
го на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право заміни-
ти свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Го-
лову Правління 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, дові-
реність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спіль-
ній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на за-
гальних 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 документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звер-
татися за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 40, будівля «Г», кабінет голови правління Товариства, 
у робочі дні, у робочі години з 9 до 16 години, а в день проведення за-
гальних зборів  за місцем проведення загальних зборів. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Голова правління Пшеченко О.Г.. Акціонери мають право до дати 
проведення загальних зборів направляти Товариству письмові запитан-
ня щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку ден-
ного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення за-
гальних 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, та іншу інформацію, 
передбачену законодавством України. Акціонери у встановлений зако-
нодавством України строк мають право оскаржувати до суду рішення 
про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загаль-
них зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропо-
зицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до голови 
правління Товариства Пшеченко О.Г. за телефоном: (044)4636679.  
Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом  
рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
http://kdemz_pat.emitent.org.ua/.

наглядова рада
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Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 13054» (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 
05475067, адреса місцезнаходження 03164, м.Київ, вулиця Малинська, бу-
динок 20) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 19 квітня 2018 року, початок об 14-00 годині 
за адресою: м.Київ, вулиця малинська, будинок 20, у приміщенні акто-
вого залу (5-й поверх адміністративного приміщення прат «Катп-
13054»). Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за 
місцем проведення зборів  з 1200 до 1330. Дата складання переліку 
акціо нерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 13 
квітня 2018 року.

проеКт порядКУ денноГо (перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя 
на ГолоСУвання):

1. обрання лічильної комісії зборів. Проект рішення: 1.1. Обрати 
Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості 
трьох осіб у складі: – Шимко Тетяна Адамівна; – Гаврилюк Валентина 
Василівна; – Вовк Володимир Станіславович.

2. обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту 
проведення зборів та порядку голосування. Проект рішення: 
2.1.  Обрати Головою зборів Циндровського Анатолія Олександрови-
ча, Секретарем зборів Колібабу Сергія Миколайовича . 2.2. Затвер-
дити регламент зборів: Звіти і доповіді - до 15 хвилин, виступи і 
відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі питання 
і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент 
розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та при-
сутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом 
Голови Зборів.

3. розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (правління) 
про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 
2017 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 
(правління). Проект рішення: 3.1. Затвердити звіт Правління Товари-
ства про результати діяльності Товариства в 2017 році. 3.2. Заходів за 
результатами розгляду звіту Правління не здійснювати. 3.3. Роботу 
Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що 
відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його 
установчих документів.

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. Про-
ект рішення: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік. 4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не 
здійснювати. 4.3. Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовіль-
ною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства 
і положенням його установчих документів.

5. розгляд та затвердження звіту і висновку ревізійної комісії това-
риства про результати діяльності товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Проект рішен-
ня: 5.1. Затвердити звіт і висновок Ревізора Товариства за 2017 рік. 5.2. 
Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною та 
такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів.

6. розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 
2017 рік. Проект рішення: 6.1. Затвердити річний звіт та баланс Това-
риства за 2017рік.

7. розподіл прибутку та збитків товариства за 2017 рік. Затвер-
дження розміру річних дивідендів. Проект рішення: 7.1. не здійснюва-
ти розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. 7.2. Дивіденди акціонерам 
не нараховувати та не виплачувати.

оСновнІ поКаЗниКи 
фІнанСово-ГоСподарСЬКої дІялЬноСтІ 

(тиС.Грн.) 
найменування показника період 

2017 р. 2016 р. 
Усього активів 44029 44337
Основні засоби (за залишковою вартістю) 35304 37771
Запаси 80 92
Сумарна дебіторська заборгованість 3580 1961
Грошові кошти та їх еквіваленти 5051 4509
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 40450 40936
Власний капітал 40984 41470
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 534 534
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 489 849
Поточні зобов'язання і забезпечення 2556 2018
Чистий фінансовий результат: прибуток
 (збиток)

486 743

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2136230 2136230

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,23 0,35

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 проведен-
ня 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 ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за  
7 днів до дати проведення Зборів);

 отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідо-
млення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів 
до дати проведення Зборів);

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

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня 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 докумен-
тів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в 
період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 
18.04.2018 р. у робочі дні в час з 1000 по 1700 за адресою м.Київ, вулиця 
Малинська, будинок 20, 4й поверх, в приміщенні приймальні звернувшись 
із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайом-
лення акціонерів з матеріалами – Член Правління Циндровський Анатолій 
Олександрович. Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http:// 05475067.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044) 
4240056.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо но-
вих кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться 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: м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20, в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань 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, оформле-
ну 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 голо-
сування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить 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 будьякий 
час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання до-
віреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав дові-
реність, 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 07.03.2018 р. загальна кількість простих акцій стано-
вить 2136230 штук, кількість голосуючих акцій становить 2009883 штук.

Голова правління  Ю.о. піший

повІдомлення про СКлиКання рІчниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв

прат «Катп-13054»
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приватне аКцІонерне товариСтво «реалІ-
ЗацІйна БаЗа» (місце знаходження: м. Київ, вул.Миру, буд.19, код 
ЄДРПОУ – 05472092) (далі – Товариство) повідомляє про проведення 
чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори), які 
відбудуться 24 квітня 2018р.об 11.00 годині за адресою: м. Київ, 
вул. миру, буд.19, виробниче приміщення №1.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться в 
день їх проведення та за місцем проведення зборів з 9.30 до 10.45. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 18квітня 2018р.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісіїз борів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
4. Розгляд звіту правління за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту правління.
5. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
7. Затвердження річногозвітуТовариства за 2017 р.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 р. з ураху-

ванням вимог, передбачених законом. 
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати при-
йняття такого рішення.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішеньщодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»:05472092.infosite.com.ua.

Віддати на діслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери можут ьознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного зборів, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Миру, буд. 19, 
приймальна №1, в робочі дні: понеділок  п’ятниця з 900 до 1100, а в 
день проведення загальнихз борів – у місці їх проведення. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
член правління Іщенко Н.І.. Телефон для довідок: 050 4443623.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 66611 67058
Основні засоби (за залишковоювартістю) 47237 47728
Запаси 3540 4960
Сумарна дебіторська заборгованість 4887 1230
Гроші та їхеквіваленти 5133 3334
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) 3653 3117
Власний капітал 177 713
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1792 1792
Довгостроковізобов'язання і забезпечення 0 0
Поточнізобов'язання і забезпечення 66434 66345
Чистийфінансовий результат: прибуток (збиток) 536 2053
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35840000 35840000
Чистийприбуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,015 0,057

повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.
приватне аКцІонерне товариСтво 

«пІдприЄмСтво «медтеХнІКа» (код ЄДРПОУ 03568379, 
місцезнаходження: 21029, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 114, 

ел.поштова адреса - par@03568379.pat.ua; тел/факс (0432) 511158)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 25.04.2018 

року о 10 год.00 хв., 
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто вінниця, 

вулиця Хмельницьке шосе 114, адмінбудинок, кабінет директора (ка-
бінет директора нумерації не має). 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів 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 19.04.2018 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 будьякий 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, акціо-
нер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку 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 та секретаря, затвердження способу за-
свідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора про фінансовогосподарську діяльність 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 звітнос-
ті Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товари-
ства за 2017 рік.

Адреса вебсайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інфор-
мація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціо-
нерні Товариства»: - www.03568379.pat.ua. 

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайо-
митися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робо-
чий час за адресою Товариства: 21029, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке 
шосе 114, приймальна (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за місцем 
їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами– Дзюбак Валерій Васильович, тел. (0432) 511158. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Директор ПрАТ «Підприємство «Медтехніка» В.В.Дзюбак.

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «Завод 
тУтКовСЬКоГо»

2. Код за ЄДРПОУ 01431386
3. Місцезнаходження 42004, Україна, Сумська обл., 

м. Ромни, вул.Полтавська, 170
4. Міжміський код, телефон та факс (05448) 78599, (05448) 78599
5. Електронна поштова адреса m_moroz@nadragroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://nadra.pat.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Наказом Голови правління Товариства №9к від 13.03.2018 р. звільне-

но Головного бухгалтера Товариства махнівську валентину миколаївну 
з 13.03.2018 р. Рішення прийнято за угодою сторін, згідно п.1 ст.36 КЗпП 
України. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями 
Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
10.05.2012 р.  13.03.2018 р.

Наказом Голови правління Товариства №11к від 13.03.2018 р. призна-
чено Головного бухгалтера Товариства Жабінську Галину Степанівну з 
14.03.2018 р. Рішення прийнято за угодою сторін, згідно заяви про призна-
чення на зазначену посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено без-
строково, до призначення іншої особи. Інші посади, які особа обіймала 
протягом останніх 5 років: бухгалтер.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 3.2. Найменування посади: Голова правління Товари-
ства Дубенко Людмила Анатоліївна.
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річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
основні відомості про емітента

Повне найменування – Публiчне акцiонерне товариство «Київзоовет-
постач»; Код за ЄДРПОУ – 00727148; Місцезнаходження – 03040, м. Київ, 
вул. Васильківська, 16; міжміський код та телефон  (044)2573354; Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії – 06.03.18р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію  http://00727148.smida.gov.ua; 
Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений ау-
дит фінансової звітності  Товариства з обмеженою відповідальністю «Ау-

диторська фірма «Грант Експерт», код за ЄДРПОУ 32346062. Річні загаль-
ні збори проведені 24.03.17р. Перелік питань: 1. Обрання лічильної комісії. 
2.Обрання голови та секретаря зборів.3. Визначення порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування. 4. Звіт правління. 5. Звіт наглядо-
вої ради. 6. Звіт ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту. 8. Про 
розподіл прибутку та збитків. 9. Попереднє надання згоди на вчинення 
знач них правочинів. Всi питання порядку денного було розглянуто. Осiб, 
що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. 
Дивiденди за результатами звiтного та попереднього перiодів не нарахову-
вались та не виплачувались.

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «КиївЗооветпоСтач»

приватне аКцІонерне товариСтво
«аБС-УКр»

(код ЄДРПОУ 24720911, місцезнаходження: 04050, Україна, м. Київ,
вул. Глибочицька, буд.32-В)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
товариства (далі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів: 18 квітня 2018 року 
Час відкриття (проведення) Загальних зборів: 15 годин 00 хвилин 
Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів: 04050, 

м. Київ, вул.Глибочицька, буд.32-в, оф.1
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі 

у Загальних зборів: 14 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі у Загальних зборів: 14 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «АБСУКР», які мають право на 

участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 12 квітня 2018 року).

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Това-

риства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської 

діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту .

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2017 році. 
8. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у 

відповідність з нормами чинного законодавства України шляхом викла-
дення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. 

9. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію 
нової редакції Статуту.

10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом ви-
кладення їх у новій редакції.

11. Про підтвердження повноважень посадових осіб.
12. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення 

Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом, не більше, як одного року з дня прийняття рішення.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з 
питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазна-
чена в частині четвертої ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»:  
http://www.absu.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в 
строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права від-
повідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 04050, Україна, м. Київ, 
вул. Глибочицька, буд. 32В, оф.1. кожного вівторка з 10.00 до 12.00, кожної 
п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення Загальних зборів – також у 
місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Генеральний директор Сарахман орест Іванович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер 
має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціо нера, який ії вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозицій 
до питання та/або проекту рішення. Якщо до порядку денного будуть вне-
сені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Това-
риства не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів в по-
рядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах своєму представникові (або кільком пред-
ставникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та го-
лосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного За-
гальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних збо-
рах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних 
зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах від імені юридичної особи видається ії органом. 

Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необ-
хідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а представникам акціонерів додатково мати до-
кументи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, 
оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодав-
ства України. 

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» 
власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про об-
слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на 
участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні 
кворуму і голосуванні.

телефон для довідок: (044) 331-71-60

основні показники 
фінансово-господарської

діяльності за 2017 рік (тис.грн.)*
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 476826 143226
Основні засоби 4538 1145
Довгострокові фінансові 
інвестиції

37 37

Запаси 49 3278
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

32759 7282

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

255489 520

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

10182 14007

Власний капітал 29818 26968
Статутний капітал 40000 40000
Довгострокові зобов’язання 247145 36
Поточні зобов’язання 199863 116222
Чистий прибуток (збиток) 2850 474
Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

4000 4000

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витраче-
них на викуп власних акцій 
протягом періоду

0,00 0,00

Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

13 4

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

Генеральний директор  Сарахман о.І. 
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (від-
крите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 

здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: приватне аКцІонерне товари-

Ство «патрІот», 23726159, 01014, м. Київ, вул.Струтинського, 8  
тел. (044 )3844204

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.03.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію:

https://ukrloto.com/images/2017_zvit.pdf

приватне аКцІонерне товариСтво «патрІот»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
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, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: приватне аКцIонерне товари-
Ство «теХнолоГ», 14181442, 20300, м.Умань, Черкаська область,  
вул.Стара прорізна, 8, тел. (04744) 40303

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14 березня 2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.14181442.smida.gov.ua

приватне аКцIонерне товариСтво «теХнолоГ»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«БІлоцерКІвСЬКа теплоелеКтроцентралЬ»

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 05407737)

Шановний акціонере,
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
місцезнаходження за адресою: Київська область м. Біла Церква
вул. Івана Кожедуба, 361, код ЄДРПОУ 05407737 повідомляє про про-

ведення річних Загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори).
Збори відбудуться «24» квітня 2018 року об 14.00 год. за адресою: м. Біла 

церква Київської області вул. Івана Кожедуба, 361, 3 поверх, актова зала.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 1330 до 1400 год. «24» квіт-

ня 2018 року за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Івана Коже-
дуба, 361, 3 поверх, актова зала.

проект порядку денного:
1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії:
Обрати лічильну комісію у складі: Полозюк Олена Петрівна – голова 

комісії, Герасименко Андрій Віталійович – член комісії; Зяхор Любов Ми-
хайлівна – член комісії.

2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з другого питання порядку денного:
Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів 

Кривенка Василя Васильовича
3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів:
Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів.
• Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.
• Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин.
• Відповіді доповідача – до 5 хвилин.
• Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.
• Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. 

Анонімні питання розгляду не підлягають.
• Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом 

заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос.
• Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у 

зборах.
4.Звіт Правління акціонерного товариства за 2017 р.
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2017р.
5.Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2017 рік.
По п’ятому питанню порядку денного вирішили:
Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2017р. затвердити.
6.Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2017 рік.
Проект рішення з шостого питання порядку денного:
Затвердити звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2017р.
7.Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку (покрит-

тя збитків) товариства за 2017 р.
Проект рішення з сьомого питання порядку денного:
Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати 

фінансовогосподарської діяльності товариства за 2017 рік». В зв’язку з від-
сутністю прибутків від господарської діяльності дивіденди не виплачувати.

8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, зві-
ту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:
Визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Това-

риства в цілому в 2017 р. задовільною.
9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства. 
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження 

умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом ку-

мулятивного голосування.
Затвердити умови цивільноправових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважи-
ти голову правління Товариства на підписання від імені Товариства 
цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами 
Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2017 рік

(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 58812 58643
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 57914 57800
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 671 672
Грошові кошти та їх еквіваленти 103 48
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (46214) (46241)
Власний капітал (11555) (11582)
Статутний капітал 25288 25288
Довгострокові зобов’язання 0
Поточні зобов’язання 70367 70226
Чистий прибуток (збиток) 27 (35802)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4397991 4397991
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 0 0

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах 
акціонерів 18 квітня 2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформле-
ну згідно вимог діючого законодавства України. Акціонер має право видати до-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будьякий час відкликати чи замінити сво-
го представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства  не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі пись-
мового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнахо-
дженням товариства, а саме: Київська область м. Біла Церква вул. Івана 
Кожедуба,361, 3й поверх актова зала. Адреса власної вебсторінки, на 
якій розміщена інформація з проектами рішень: bctec.pat.ua

Уповноважена особа для роботи з акціонерами: Сириця Василь Євгенович.
наглядова рада
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя «ЮнІвеС», 

код ЄДРПОУ: 32638319, повідомляє своїх акціонерів про проведення 
чергових Загальних зборів акціонерів (далі – «Збори»), які відбудуться 

16 квітня 2018 року о 10:00 за місцезнаходженням 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЮНІВЕС» 

(далі – «Товариство»): 
03150, м. Київ, вул. велика васильківська, 72, під'їзд 3, поверх 6, 

кабінет Голови правління.
Реєстрація акціонерів та/або їх представників буде проводитись з 09:00 

до 09:45 в день проведення Зборів (16.04.2018 року) за місцем їх прове-
дення за адресою: 03150, м. Київ вул. Велика Васильківська, 72, під’їзд 3, 
поверх 6, кабінет Голови правління. 

Дата складення переліку акціонерів, які будуть повідомлені в передба-
чений Статутом Товариства спосіб про проведення (скликання) Зборів – 
12.03.2018 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – 10.04.2018 року.

Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, передбачена Законом України «Про 
акціонерні товариства» (далі по тексту – «Закон»): http://unives.ua/uk/pro
kompaniju/corpupr/ 

перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку 
денного):

1. Обрання Голови та члена лічильної комісії, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів. 
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
4. Звіти Наглядової ради, Ревізора, Голови правління та прийняття рі-

шень за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства. 
6. Затвердження висновків зовнішнього аудиту. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-

ства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
Головою та членами Наглядової ради.

11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в но-
вій редакції. 

12. Затвердження в новій редакції Положення про Загальні збори акціо-
нерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення 
про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію (Реві-
зора) Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.

13. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останнього 
року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому 
числі, стосовно яких існує заінтересованість.

Від дати надіслання (розміщення) цього повідомлення про проведення 
Зборів Товариства до дати їх проведення акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного в порядку, передбаченому статтею 36 Закону, у приміщен-
ні Товариства за адресою: 03150, м. Київ вул. Велика Васильківська, 72, в 
робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09:00 до 17:00, відповідальна особа – 
Голова правління Товариства Спренгель Андрій Станіславович, телефон 
для довідок: (044) 2068430. В день проведення Зборів з цими документа-
ми та інформацією можна буде ознайомитись також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо кандидатів 
до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищу-
вати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше 

ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу 
Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандида-
тів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), а та-
кож іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Про-
позиція до проекту порядку денного Зборів Товариства подається в пись-
мовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропози-
ції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу 
акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до скла-
ду Наглядової ради 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 Ста-
тутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонер повинен мати при собі пас-
порт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на пра-
во участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчу-
ється нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотарі-
альні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку (далі по тексту – «НКЦПФР») 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 Товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денно-
го Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен го-
лосувати 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 Това-
риства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будьякий 
час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання дові-
реності 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 Товариства з'явилося де-
кілька представників акціонера, реєструється той представник, довіре-
ність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній влас-
ності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах 
здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним пред-
ставником.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тисяч гривень):

найменування показника період
Звітний 

2017
попере-

дній 2016
Усього активів 145 553 152 173
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17 827 16 418
Запаси 654 469
Сумарна дебіторська заборгованість 27 913 21 749
Гроші та їх еквіваленти 18 010 22 369
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5 103 8 782
Власний капітал 81 520 76 938
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 50 000 25 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 62 309 65 640
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 724 9 595
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(8 689) (6 295)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 000 000 1 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(4,3445) (6,295)

Голова правління прат «СК «ЮнІвеС» Спренгель а.С.
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прат «променерГоСБУт»
рІчна ІнформацІя 

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, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: прат «променерГо-
СБУт» , 25122945, вул. Драгоманова, 31Б літ.А, м. Київ, 02068, 
тел.  (062) 3090018;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 14.03.2018 року;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: www.promenergosbyt.com.ua

 повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне това-
риСтво «Керампром»

2. Код за ЄДРПОУ 24655289

3. Місцезнаходження 85171, Донецька обл., Костянтинiвський рн, 
с.Артемiвка, , вул. Дружби, буд.2

4. Міжміський код, 
телефон та факс (050) 4266876 

5. Електронна поштова 
адреса office.ceramprom@ukr.net

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

keramprom.at.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жить: 10 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства (крім публічного акціонер-
ного товариства); 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «КЕРАМПРОМ» (надалi – Товариство) 

повiдомляє, що згiдно Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове 
повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства, складеного ста-
ном на 02.03.2018 р., отриманого Товариством 06.03.2018 р. вiд  
ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ», у акцiонера – фiзичної осо-
би, розмiр частки до змiни 10,351339% в загальнiй кiлькостi акцiй та 10,351339% 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (32 506 шт.) зменшився i становить 0% в 
загальнiй кiлькостi акцiй та 0% 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. Найменування посади Бевзенко Борис Федорович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.03.2018
(дата)

рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон 
емітента.

пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «подІлЬ-
СЬКа телефонна 
КомпанІя «мIтел», 
21322854, вул. Щорса, 44/1, 
м. Хмельницький, Хмельницька 
область, 29000, тел. (0382) 718100

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.

14.03.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію.

www.mitelua.com

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи  аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора  фізичної 
особи  підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фірма  «ІнтелектКапітал», 36391522

5. Інформація про загальні збори протягом звітного періоду загальні 
збори акціонерів не скликались.
6. Інформація про дивіденди: рішення про виплату дивідендів за 
результатами звітного та попереднього періодів не приймалось.

приватне аКцIонерне товариСтво 
“СтIвIдорна КомпанIя “авлIта”

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 "СТIВIДОРНА 
КОМПАНIЯ "АВЛIТА"

2. Код за ЄДРПОУ 30628382
3. Місцезнаходження 01133, м. Київ, провулок 

Лабораторний, буд. 1, 
кiмната 175

4. Міжміський код, телефон та факс 0672817346 
5. Електронна поштова адреса raven@7ukr.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://avlita.at24.com.ua/

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

II. текст повідомлення
В ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «СТIВIДОРНА 

КОМПАНIЯ «АВЛIТА» (надалiТовариство), вiдбулися змiни в складi по-
садових осiб емiтента, а саме: згiдно з Рiшенням акцiонера б/н вiд 07 бе-
резня 2018 р., обрано на посаду Генерального директора Товриства Гар-
машова Олексiя Олексiйовича з 13 березня 2018 р.

Згоди на розкритття паспортних даних посадовою особою не надано. 
Посадову особу обрано на безстроковий термiн. Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

В ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «СТIВIДОРНА 
КОМПАНIЯ «АВЛIТА» (надалiТовариство), вiдбулися змiни в складi по-
садових осiб емiтента, а саме: згiдно з Рiшенням акцiонера б/н вiд 07 бе-
резня 2018 р., звiльнено з посади Генерального директора Товриства Бо-
жука Олександра Анатолiйовича з 12 березня 2018 р.

Згоди на розкритття паспортних даних посадовою особою не надано. 
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

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

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

2. Найменування посади Гармашов Олексiй Олексiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.03.2018
(дата)
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Шановні учасники!
приватне акціонерне товариство «альбатрос»

(надалі за текстом – ПрАТ «Альбатрос»)
місцезнаходження: 65014, Україна, місто одеса, вулиця Успенська, 

будинок 22
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Аль-

батрос», які відбудуться
20 квітня 2018 року о 10.00 

у приміщенні актового залу готелю «Курортний» за адресою:
місто одеса, провулок Курортний, 2 (1 поверх, актовий зал) 

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 9.00 до 9.45 у день та за 
місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі паспорт або інший 
документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, 
який посвідчує особу представника та довіреність, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представ-
ника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстрацій-
ною комісією у разі відсутності у акціонера (його представника) докумен-
тів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі 
участі представника акціонера – також документів, що підтверджують 
повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «Альбатрос».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 16 квітня 2018 року. 

перелік питань, 
що виносяться на голосування 

(проект порядку денного):
1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Альбатрос». 
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних збо-

рів акціонерів ПрАТ «Альбатрос». 
4. Розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «Альбатрос» за 2017 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту Директора ПрАТ «Альбатрос» за 

2017 рік.
6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «Альбатрос» за 

2017 рік.
7. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» за 

2017 рік.
8. Розподіл прибутку ПрАТ «Альбатрос».
9. Підтвердження правомочності прийнятого рішення на Загальних збо-

рах акціонерів ПрАТ «Альбатрос» від 21 квітня 2017 року, а саме зміна типу 
акціонерного товариства з публічного на приватне та зміна найменування 
Публічного акціонерного товариства «Альбатрос» на Приватне акціонерне 
товариство «Альбатрос» з метою заміни свідоцтва про реєстрацію випуску 
(випусків) емісійних цінних паперів.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери ПрАТ «Альбатрос» ма-
ють можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведен-
ня зборів за юридичною адресою: місто одеса, вулиця Успенська, буди-
нок 22. (вхід з боку вул. Троїцька, 11, 3 поверх, каб. №1), згідно зі ст. 36 
ЗУ «Про акціонерні товариства». 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного ПрАТ «Альба-
трос», а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Альбатрос», 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства  не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів; 
пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількос-
ті, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів товариства, згідно ст. 38 ЗУ «Про акціонерні 
товариства»

 проеКти рІШенЬ З питанЬ порядКУ денноГо ЗаГалЬниХ 
ЗБорІв аКцІонерІв

З першого питан-
ня порядку ден-
ного «обрання Го-
лови та членів 
Лічильної комісії»

проект рішення №1
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «Альбатрос» у наступному складі:
Голова: Романська Валентина Йосипівна (за 
згодою)
Члени: Веснянко Олена Станіславівна (за згодою)
Федосцева Наталія Аркадіївна (за згодою)
Встановити термін дії повноважень даної лічильної 
комісії – з моменту її обрання та до закінчення 
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос»

проект рішення № 2 
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Альбатрос» у наступному складі:
Голова: Романська Валентина Йосипівна (за згодою)
Члени: : Веснянко Олена Станіславівна (за згодою)
Бабчук Олександр Олександрович (за згодою)
Встановити термін дії повноважень даної лічильної ко-
місії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос»

З другого питан-
ня порядку ден-
ного «Про обран-
ня Голови та 
секретаря Загаль-
них зборів акціоне-
рів ПрАТ «Альба-
трос». 

проект рішення №1 
Обрати: Головою Загальних Зборів ПрАТ «Альба-
трос» Пустиніна Фелікса Кимовича. 
Серетарем Загальних Зборів ПрАТ «Альбатрос: 
Соколову Людмилу Геннадіївну
проект рішення №2
Обрати: Головою Загальних Зборів ПрАТ «Альба-
трос» Пустиніна Фелікса Кимовича. 
Серетарем Загальних Зборів ПрАТ «Альбатрос: 
Савенкова Руслана Олеговича

З третього питан-
ня порядку ден-
ного «Затверджен-
ня порядку 
(регламенту)
проведення За-
гальних зборів ак-
ціонерів Товари-
ства»

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «Альбатрос»:
 Час для виступів доповідачів з питань порядку денного 
 до 10 хвилин.
 Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з 
питань порядку денного  до 3 хвилин. 
 Час для відповідей на питання, довідки  до 3 хвилин.
 Для виступів на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Аль-
батрос» слово може бути надане лише акціонерам або їх 
уповноваженим особам та представникам Наглядової 
ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії ПрАТ «Альбатрос», 
Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові 
та членам реєстраційної та лічильної комісій. 
 Усі запитання, звернення по питанням порядку денного 
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос», запис 
для надання слова по питанням порядку денного, нада-
ються виключно у письмовому вигляді Голові та секрета-
рю Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос», через 
членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту 
початку розгляду відповідного питання порядку денного 
із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціо-
нера або його представника, та засвідчені їх підписом.
 Голосування з питань порядку денного Загальних зборів 
акціонерів проводиться виключно з використанням бюле-
тенів для голосування, форма і текст, яких були затвер-
джені відповідно до чинного законодавства Наглядовою 
радою ПрАТ «Альбатрос», та які були видані учасникам 
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос» для голо-
сування.
 Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою елек-
тронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів члена-
ми Лічильної комісії. 
Підрахунок голосів за результатами голосування з питан-
ня «Обрання
Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «Альбатрос»» 
здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована 
Наглядовою радою відповідно до чинного законодав-
ства. 
Оголошення результатів голосування та прийнятих рі-
шень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Альбатрос».
 Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: 
а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого 
зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, 
ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представ-
ника) та найменування юридичної особи у разі, якщо 
вона є акціонером;
в) він складається з кількох аркушів, які не пронумерова-
ні; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бю-
летені жодного або позначив більше одного варіанта го-
лосування щодо одного проекту рішення;
д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені 
більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким го-
лосуванням (кумулятивне голосування).
 Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не 
враховуються під час підрахунку голосів. 
 Бюлетень для голосування не враховується лічильною 
комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у вста-
новлений термін або у ньому містяться сторонні написи 
та/або виправлення.

приватне аКцІонерне товариСтво «алЬБатроС»
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З четвертого 
питання порядку 
ден ного «Розгляд 
та затвердження 
річ ного звіту 
ПрАТ «Альбатрос» 
за 2017 рік.»

проект рішення №1
Затвердити річний звіт ПрАТ «Альбатрос» за 2017 рік. 
Визнати роботу ПрАТ «Альбатрос» за 2017 рік 
задовільною.

проект рішення №2 
Затвердити річний звіт ПрАТ «Альбатрос» за 2017 рік. 
Визнати роботу ПрАТ «Альбатрос» за 2017 рік. 
незадовільною.

З п’ятого питання 
порядку денного 
«Розгляд та затвер-
дження звіту Дирек-
тора ПрАТ «Альба-
трос» за 2017 рік»

проект рішення №1
Затвердити річний звіт Директора ПрАТ «Альбатрос» 
за 2017 рік. 
Визнати роботу Директора ПрАТ «Альбатрос» за 
2017 рік задовільною.

проект рішення №2
Затвердити річний звіт Директора ПрАТ «Альбатрос» 
за 2017 рік. 
Визнати роботу Директора ПрАТ «Альбатрос» за 
2017 рік незадовільною

З шостого питання 
порядку денного 
«Розгляд та затвер-
дження звіту Нагля-
дової ради 
ПрАТ «Аль батрос» 
за 2017 рік.»

проект рішення №1
Затвердити річний звіт Наглядової ради ПрАТ «Альба-
трос»
Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Альбатрос» 
задовільною.

проект рішення№2
Затвердити річний звіт Наглядової ради ПрАТ «Альба-
трос». Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Альба-
трос» незадовільною.

 З сьомого питан-
ня порядку ден-
ного «Розгляд та 
затвердження зві-
ту Ревізійної комі-
сії ПрАТ «Альба-
трос» за 2017 рік»

проект рішення№1
Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» 
за 2017 рік». Визнати
роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» задовіль-
ної.

проект рішення №2
Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» 
за 2017 рік». Визнати роботу Ревізійної комісії 
ПрАТ «Альбатрос» незадовільною.

З восьмого 
питання порядку 
денного 
«Розподіл 
прибутку 
ПрАТ «Альба-
трос».

проект рішення:
 Сформувати резервний капітал ПрАТ «Альбатрос» та 
спрямувати 5% суми чистого прибутку у розмірі 51,1 
(п’ятдесят одна тисяча сто) тисяч гривень.
- Доручити Директору ПрАТ «Альбатрос» спрямувати 
970, 9 ( дев’ятсот сімдесят тисяч дев’ятсот) гривень чи-
стого прибутку на потреби господарської діяльності та 
на розвиток ПрАТ «Альбатрос». 

З дев’ятого питан-
ня порядку денно-
го «Підтвердження 
правомочності при-
йнятого рішення  
на Загальних збо-
рах акціонерів 
ПрАТ «Альбатрос» 
від 21 квітня 2017 
року, а саме зміна 
типу акціонерного 
товариства з публіч-
ного на приватне та 
зміна найменуван-
ня Публічного акціо-
нерного товариства 
«Альбатрос» на 
Приватне акціонер-
не товариство «Аль
батрос» з метою за-
міни свідоцтва про 
реєстрацію випуску 
(випусків) емісійних 
цінних паперів»

проект рішення:
Підтвердження правомочності прийнятого рішення на 
Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Альбатрос» від 
21 квітня 2017 року, а саме зміна типу акціонерного 
товариства з публічного на приватне та зміна 
найменування Публічного акціонерного товариства 
«Альбатрос» на Приватне акціонерне товариство 
«Альбатрос», з метою заміни свідоцтва про реєстра-
цію випуску (випусків) емісійних цінних паперів

основні показники фінансово-господарської діяльності прат «аль-
батрос»

найменування показника 2017 рік
звітний попередній 

Усього активів 8266 7982
Основні засоби 8450 8427
Довгострокові фінансові інвестиції 650 650
Запаси 81 63
Сумарна дебіторська заборгованість 1413 1040
Грошові кошти та їх еквіваленти 197 52
Нерозподілений прибуток 1903 871
Власний капітал 530 530
Статутний капітал 530 530
Довгострокові зобов’язання 245 228
Поточні зобов’язання 29 31
Чистий прибуток (збиток) 1022 683
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) 15 15
Додаткову інформацію з питань проведення зборів можна отримати на 

вебсайті ПрАТ «Альбатрос» : www.prat-albatros.com.ua
З питань порядку денного, ознайомлення з матеріалами та інших організа-

ційних питань проведення зборів звертатись за телефонами: (048) 738-66-56, 
(048) 728-65-54 (уповноважена особа матковська валерія олексіівна) .

прат «альбатрос»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ВЕРНУМ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 36301800
3. Місцезнаходження 02094 м. Київ проспект Гагарiна 

Юрiя, 17В
4. Міжміський код, телефон та факс 0445592318 0445592318
5. Електронна поштова 
адреса

info@vernumbank.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.vernumbank.com

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

II. текст повідомлення
Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вiд 13.03.2018 року прий

нято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину згiдно з 
яким ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» приймає участь в проведеннi операцiї овер-
найт з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку вiдповiдно 

до Положення про застосування Нацiональним банком України стандарт-
них iнструментiв регулювання лiквiдностi банкiвської системи, затвердже-
ного постановою Правлiння НБУ вiд 17.09.2015р. № 615 (зi змiнами).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину при пер-
винному розмiщеннi визначається за результатами тендеру з первинного 
розмiщення, але є не меншою нiж номiнальна вартiсть пакету цiнних 
паперiв, що становить – 60 000,00 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi 
(у вiдсотках)  13,53%.

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину  13.03.2018 р. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 
передбаченi законодавством, Статутом ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» не 
визначенi.

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

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

2. Найменування посади Панченко Євген Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.03.14

(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво “вернУм БанК”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 15 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Шановні акціонери

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва

«нІКополЬСЬКий Завод 
теХнолоГІчноГо оСнаЩення»

код ЄдрпоУ 31760880
місцезнаходження: пр. трубників, 56, місто нікополь, 

дніпропетровська область, 53201
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКО-

ПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ» повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів товариства, що відбудуться 19 квіт-
ня 2018 року об 11-00 годині за адресою: 53201, Україна, дніпропетров-
ська область, м. нікополь, пр. трубників, 56 г/4, каб. 401

проект порядку денного:
Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 1. 

повноважень.
Про затвердження регламенту проведення загальних зборів акціоне-2. 

рів Товариства. 
Про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово – 3. 

господарської діяльності в 2017 році, затвердження заходів за результата-
ми його розгляду.

Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2017 4. 
році, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Про затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства про 5. 
роботу за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.6. 
Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затверджен-7. 

ня заходів за результатами його розгляду. 
Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за підсумка-8. 

ми роботи у 2017 році, терміну і порядку виплати дивідендів.
Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.9. 

Про внесення змін та доповнень до Положень Товариства.10. 
Про затвердження правочинів.11. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Това-
риства, буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня про-
ведення зборів, а саме на 24 годину «13» квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде здій-
снюватись за місцем проведення зборів «19» квітня 2018 року з 10 години 
00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам по-
відомлення про скликання зборів до дати проведення зборів, у робочі дні з 
понеділка по четвер, з 10:00 до 12:00 за адресою: 53201, Дніпропетровська 
область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, приймальна Голови правління.

В день проведення загальних зборів «19» квітня 2018 року ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місті про-
ведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при 
пред’явленні документа, що посвідчує особу (паспорт), або представником 
акціонера – при пред’явленні довіреності, оформленої у відповідності до 
вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу (пас-
порт).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – юрист Катрич Єлизавета Олександрівна, тел. (0566) 638726

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, 
а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

 ознайомлення 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 ден-
ного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також 
щодо кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення зборів);

 бути повідомленим про зміни у проекті порядку денного не пізніше ніж 
за 10 днів до дати проведення зборів шляхом направлення Товариством 
порядку денного, а також проектів рішень, що додаються на підставі пропо-
зицій акціонерів;

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

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: 
представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізич-
на особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена 
особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товари-
ства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціо-
нерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера – фізичної 
чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути 
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою 
у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність 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) рі-
шення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. 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 голо-
сування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будьякий час відкликати чи замінити свого представника на за-
гальних 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 пред-
ставника. 

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціоне-
рам – документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформле-
ну відповідно до вимог чинного законодавства, або інший документ, який 
підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує осо-
бу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути від-
мовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його пред-
ставника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, 
що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
Товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 16605354 
штуки, кількість голосуючих акцій становить 16605354 штуки. 

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.nzto.com.ua/emitent/ 

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном:  
(0566) 630105. 

наглядова рада прат «нЗто»

«ШановнІ аКцІонери ат «леКХІм»!,
приватне аКцІонерне товариСтво «леКХІм» (далІ товари-

Ство), ІдентифІКацІйний Код 20029017, повІдомляЄ, Що аКцІо-
нером товариСтва, яКий володІЄ 20% СК товариСтва, до про-
еКтУ порядКУ денноГо черГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорвІ аКцІонерІв 
товариСтва, приЗначениХ на 27 БереЗня 2018 роКУ о 16:00 За-
мІСцеЗнаХодЖенням ат «леКХІм» За адреСоЮ: м. Київ, вУл. 
Шота рУСтавелІ, 23, КІмната №1, вКлЮчене нове питання по-
рядКУ денноГо 7 наСтУпноГо ЗмІСтУ:

7. Внесення змін до Положення про Представництво Приватного акціо-

нерного товариства «Лекхім» у Республіці Узбекистан.
проект рішення:
Внести зміни до Положення про Представництво Приватного акціонерного 

товариства «Лекхім» у Республіці Узбекистан, затвердити його в новій редакції.
повідомлення провключення нового питання до проекту порядку 

денного загальних зборів акціонерів ат «лекхім»опубліковано у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління ат «лекхім» печаєв валерій Костянтинович

приватне аКцІонерне товариСтво «леКХІм»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

приватне аКцІонерне товариСтво «Барва-
промтара» (код за ЄДРПОУ: 25570365, місцезнаходження: с.Ямниця, 
Тисменицький район, ІваноФранківська область) повідомляє про скликан-
ня річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбудуться 
20 квітня 2018 року за місцезнаходженням товариства, за адресою: с. ям-
ниця тисменицького району Івано-франківської області (в цеху мета-
левої тари, який знаходиться на території пат «Завод тоС «Барва»). 
початок Зборів об 11:00 годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) 
буде проводитись 20 квітня 2018 року з 10:00 до 10:45 години за місцем 
проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах – 16 квітня 2018р. (станом на 2400 год.).

проект порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 
2. Обрання Голови та секретаря Зборів та затвердження регламенту роботи 
Зборів акціонерів. 3. Звіт Директора про результати фінансовогосподарської 
діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізора Товариства про результати пере-
вірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017р. та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 6.Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2017р. 7. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2017р. 
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2018р. 9. Про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів які можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більше, як одного року з дня прийняття рішення та затвер-
дження значних правочинів, вчинених в 2017 році. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: с.Ямниця, 
Тисменицький район, ІваноФранківська область, (адміністративний корпус 
ПАТ «Завод ТОС «БАРВА», кабінет головного бухгалтера) з 09:00 до 16:00 з поне-

ділка по п’ятницю, а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Особою, 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний 
бухгалтер Кость І.В. Телефон для довідок: (0342)506871. Не пізніше, ніж за 20 днів 
до дати проведення Зборів, кожен акціонер може запропонувати включення нових 
питань до проекту порядку денного з відповідними проектами рішень з цих питань. 
Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідом
лення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть 
ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціо нерні товариства».

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати доку-
менти (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і за-
свідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. Участь у Зборах 
за довіреністю приймає той представник акціонера, довіреність якого видана 
пізніше. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Зборах на свій розсуд. Надання довіреності не виключає право участі 
на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: bpt.prat.ua.

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 
(2016р./2017р.): Усього активів: 5271/6126; основні засоби (за залишковою 
вартістю): 75/66; запаси: 3165/2907; сумарна дебіторська заборгованість: 
196/1259; грошові та їх еквіваленти: 1689/1827; нерозподілений прибуток (не-
покритий збиток): 4599/5089; власний капітал: 4655/5146; зареєстрований 
(пайовий/статутний) капітал: 56/56; довгострокові зобов'язання і забезпечення: 
0/121; поточні зобов'язання і забезпечення: 616/859; чистий фінансовий ре-
зультат: прибуток (збиток): 1479/491; середньорічна кількість акцій (шт.): 
56250/56250; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн): 26,29/8,72. 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«енерГомереЖмонтаЖ»

(код за ЄДРПОУ 24673123, місцезнаходження: 62465, Харківська обл., 
Харківський рн, м. Південне, вул. Молодіжна 10/2)

повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 р. о 10:00 год.

за адресою: 62465, Харківська обл., м. Південне, вул. Молодіжна 10/2, 
кімн. № 1

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 09:30 до 09:45 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 забез-

печення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
6. Звіт Директора про результати фінансовогосподарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. 
10. Відкликання Директора Товариства.
11. Обрання Директора Товариства.
12. Обрання уповноваженої особи, яка від імені Товариства укладе контр-

акт з Директором Товариства. Затвердження умов трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з ним, встановлення розміру винагороди.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2102,7 1319,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1309,3 781,9
Запаси 228,1 275,0
Сумарна дебіторська заборгованість 163,7 116,0
Гроші та їх еквіваленти 398,5 144,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1461,0 1092,4
Власний капітал 1543,0 1174,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 82,0 82,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 89,0 71,2
Поточні зобов'язання і забезпечення 470,7 73,8

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 368,0 253,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8200 8200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 44,878 30,926

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 20 квіня 2018 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів. 

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  http://
www.emm.nravers.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 прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 62465, Харків-
ська обл., м.Південне, вул.Молодіжна, 10/2, кім. 1 з понеділка по п’ятницю 
з 1000 до 1600 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами  Директор Сагателян Г.Г.

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 про-
ведення 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 по-
рядку 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, оформле-
ну відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної 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 довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого 
представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будьякий 
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган 
акціонерного товариства. 

Телефон для довідок: (057)7487230  Директор ПрАТ «ЕММ» 
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приватне аКцІонерне товариСтво «СБмУ №6»
код за ЄДРПОУ: 01268006, місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бро-

вари, вул. Чкалова, 13
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 20 квітня 2018 року о 10-00 годині за адресою: 07400 Україна, 
Київська обл., м. Бровари, вул. чкалова, 13.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах, від-
буватиметься з 0845 до 0945 в той же день за місцем проведення загаль-
них зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах – 17 квітня 2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – пас-
порт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно 
вимог чинного законодавства. Телефон для довідок: (045) 9451591.

порядоК денний:
Обрання голови та секретаря загальних зборів.1. 
Обрання лічильної комісії.2. 
Затвердження звіту Генерального директора про фінансову і госпо-3. 

дарську діяльність Товариства за 2017 рік.
Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.4. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.5. 
Затвердження річного звіту Наглядової ради.6. 
Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за висновками 7. 

роботи в 2017 році.
Затвердження значних правочинів, які вчинені за звітний період.8. 
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-9. 

вариством та його посадовими особами протягом наступного року. 
Звільнення та обрання Ревізора Товариства.10. 
Організаційні питання.11. 

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності прат «СБмУ №6» (тис. грн.):

Найменування показника
Період

Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 178,1 158,7
Основні засоби 108,2 118,8
Довгострокові фінансові інвестиції − −
Запаси − −
Сумарна дебіторська заборгованість 19,2 34,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 5,1
Витрати майбутніх періодів 49,4 −
Нерозподілений прибуток (34,1) (34,8)
Власний капітал, додатковий капітал 188,4 188,4
Статутний капітал 2,5 2,5
Довгострокові зобов'язання − −
Поточні зобов'язання 21,3 2,6
Чистий прибуток (збиток) 0,7 11,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 468 468
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

− −

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

− −

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7,0 7,0

З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 07400 Україна, 
Київська обл., м. Бровари, вул. Чкалова, 13., в день проведення загальних 
зборів – у місці їх проведення. 

Генеральний директор _______________________Литвин К.А.

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 ТОВАРИ-

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТГАРАНТІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 13915014
3. Місцезнаходження: Одеська область, Приморський рн, м. Одеса, 

вул. Транспортна, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 7528254
5. Електронна поштова адреса: taco@tm.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tast.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Листом акцiонера Товариства ПАТ «Українська залiзниця» № Ц/623

402617, отриманого Товариством 14.03.2018 року, повiдомлено про 
припинення повноважень члена Наглядової Ради Товариства Пушко
Цибуляк Єлизавети Михайлiвни, у зв’язку iз замiною члена Наглядової 
Ради – представника акцiонера, яка володiє 0 % акцiй, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про 
паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її 
розкриття.

З моменту отримання Товариством 14.03.2018 року листаповiдомлення 

від акцiонера Товариства ПАТ «Українська залiзниця» № Ц/623/402617 про 
замiну представника акцiонера у складi Наглядової Ради Товариства, Пав-
лишинець Юрiй Вiкторович набув повноважень члена Наглядової Ради 
Товариства. Акціями не володіє. Інші посади, які особа обіймала протягом 
останніх п’яти років: 07.2009 – 12.2012 – ЗАТ «Ренесанс життя», член 
Правлiння, начальник юридичного департаменту; 02.2013 – 01.2015 – 
ТОВ «Юридична фiрма «Кушнiр, Яким’як та партнери», юрист; 02.2015 – 
02.2015 – ТОВ «Астелiт», старший юрисконсульт з питань корпоративного 
управлiння; 02.2015 – 04.2016 – ТОВ «Юридична фiрма «Кушнiр, Яким’як 
та партнери», юрист; 05.2016 – 09.2017 – ТОВ «Медiа група Україна», стар-
ший юрист Юридичного департаменту; 10.2017 – по т.ч. – ПАТ «Українська 
залiзниця», директор Департаменту корпоративного управлiння. Посадова 
особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа 
не надала згоди на її розкриття.

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 
Генеральний директор _________ пшеченко наталія петрівна
   (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
   м.п.
 14.03.2018 р.
 (дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво  
«СтраХова КомпанІя «таСт-ГарантІя»

Місцезаходження: 80500,Львівська область, м.Буськ,вул. Технічна, 3. 
Код ЄДРПОУ 05489804 

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Буського 
ПрАТ «Агросервіс», які відбудуться 27.04.2018 року об 11:00 год за адре-
сою : 80500, Львівська область, м.Буськ,вулиця Технічна ,3. актова 
зала (каб. № 3).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитися 
27квітня 2018 року за місцем проведення загальних зборів.

Початок і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) 
для участі у загальних зборах:27.04.2018 з 10 год. 00 хв. до 10год.45 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участь у загальних 
зборах акціонерів :23.04.2018 року (станом на 24 годину).

Акціонери можуть ознайомитися з документами , необхідними для при-
йняття рішень з птань порядку денного у робочі дні за адресою:80500, Львів-
ська область, м.Буськ,вулиця Технічна ,3. актова зала (каб. № 3) з 10:00 до 

17:00 , а також в день проведення зборів за місцем ії проведення.
Посадова особа , відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами – Вовк Люба Савівна. Довідки за телефоном : 032 64 2 16 60
Адреса власного вебсайту , на якому розміщена інформація з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань , включених до проекту порядку денного: 
https://www.nssmc.gov.ua/licensee/busykevatagroservs/

перелік питань включених до проекту порядку денного :
1.Про обрання лічильної комісії.
2.Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3.Затвердження звіту комісії з припинення(перетворення) Буського 

ПрАТ «Агросервіс».
4.Затвердження передавального акту Буського ПрАТ «Агросервіс»
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ,що посвідчує 

особу(паспорт),а представникам акціонерів –паспорт та 
довіреність,засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства.

БУСЬКе приватне аКцІонерне товариСтво 
«аГроСервІС»
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до відома акціонерів
приватного акціонерного товариства  

«прикарпаттяобленерго»
(місцезнаходження: 76014, м. ІваноФранківськ, вул. Індустріальна, 34)

приватне акціонерне товариство «прикарпаттяобленерго» (нада-
лі – АТ «Прикарпаттяобленерго» та/або «Товариство») повідомляє, що 
загальні збори акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» відбудуться 
18 квітня 2018 року о 11 год. 30 хв. за адресою: м. Івано-франківськ, 
вул. Індустріальна, 34, у приміщенні ат «прикарпаттяобленерго» 
(5-ий поверх, актовий зал). 

проект порядку денного:
1. Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних 

зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про під-

сумки фінансовогосподарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 
2017 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаття-
обленерго» у 2018 році. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2017 році. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-
зійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» 
за 2017 рік. 

5. Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобл
енерго» за 2017 рік. 

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 
АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2017 році та затвердження плану розподі-
лу прибутку на 2018 рік. 

7. Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаття
обленерго» у 2012 році.

8. Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
9. Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та за-

твердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються 
на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго». 

10. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобл
енерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповно-
важуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобл
енерго». 

11. Про надання згоди на утворення (заснування) АТ «Прикарпаття-
обленерго» товариства з обмеженою відповідальністю, визначення 
складу засновників (учасників) та розміру вкладу до статутного капіта-
лу створюваного товариства. Визначення повноважень Наглядової ради 
щодо утворення (заснування) товариства з обмеженою відповідаль
ністю.

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

Найменування показника
Період

звітний 
2017

попередній 
2016

Усього активів 1912348 1715467
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1497320 1276602
Запаси 30739 31632
Сумарна дебіторська заборгованість 220921 205763
Гроші та їх еквіваленти 22315 4077
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

649565 502948

Власний капітал 1556285 1411198
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

25909 25909

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 7196 1704
Поточні зобов'язання і забезпечення 348867 302565
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

140209 81521

Середньорічна кількість акцій (шт.) 103635500 103635500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

1,352905134 0,786612695

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметь-
ся 18 квітня 2018 року з 10 год 00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем про-
ведення загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах, складеного станом на 12 квітня 2018 року 

(станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних 
зборів).

Для реєстрації та участі у загальних зборах, акціонерам необхідно 
надати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціо
нерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які 
надають їм право брати участь у загальних зборах, зокрема, але не об-
межуючись цим:

керівник акціонераюридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських фор-
мувань;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним 
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на 
участь та голосування на загальних зборах Товариства; 

представник акціонера за законом – документи, які підтверджують за-
конне представництво, копію документа, який посвідчує особу акціоне-
ра. 

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у за-
гальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк та видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення часу, 
відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має 
право відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це 
реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у за-
гальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі у загаль-
них зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в за-
гальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструєть-
ся той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо дові-
реність на право участі та голосування містить завдання щодо 
голосування, представник акціонера зобов’язаний голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі 
питання щодо голосування на свій розсуд. 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. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів. 

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, з 19 березня 2018 року 
за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п’ятниця), 
робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) у кімнаті 
переговорів № 116, а в день проведення загальних зборів – у місці їх 
проведення. Для ознайомлення з документами акціонер повинен звер-
нутися до Товариства із письмовим запитом із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, кількості належних йому акцій, переліку до-
кументів для ознайомлення, дати ознайомлення. До письмового запиту 
необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитар-
ною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайом-
лення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Заступник Голови Правління з адміністратив-
ної діяльності Чернявський М.О. 

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів і до 
проведення загальних зборів акціонери мають право звернутись до 
Товариства із письмовим запитанням щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, розміщена на вебсайті Товариства  
www.oe.if.ua

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у 
голосуванні на загальних зборах встановлюються Законом України «Про 
депозитарну систему України».

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 
103 635 500 шт.

 Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів – 102 098 115 шт.

За довідками звертатись за телефоном: (0342) 594307, контактна 
особа Романюк М.Д.

наглядова рада ат «прикарпаттяобленерго»

приватне аКцІонерне товариСтво  
«приКарпаттяоБленерГо»
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до уваги акціонерів
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«паКет»
Приватне акціонерне товариство «ПАКЕТ» (надалі Товариство), місцез-

находження якого: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 29/31, код за 
ЄДРПОУ 02970346, повідомляє про скликання річних загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі Загальні збори), які будуть проведені 25 квіт-
ня 2018 р. об 11-00 годині за адресою м. Київ, вул. ярославська, 51, в 
приміщенні цеху. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здій-
снюватиметься 25.04.2018 р. за місцем їх проведення з 1015 до 1045 год. 

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у за-
гальних зборах – 19 квітня 2018 р. (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: 
акціонеру  документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (до-
віреній особі) акціонера  документ, який ідентифікує особу представника 
(довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноважен-
ня представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною 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 Това-
риства 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 голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах 
на свій розсуд.

проеКт порядКУ денноГо: 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: об-1. 

рання робочих органів (голова зборів, секретар зборів, лічильна комісія) та 
затвердження регламенту загальних зборів. 

Звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності 2. 
ПрАТ «ПАКЕТ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-3. 
ства за 2017 рік.

Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПАКЕТ» за 2017 рік та прийняття рішен-4. 
ня за наслідками розгляду звіту. 

Затвердження річного Звіту Товариства про підсумки фінансово5. 
господарської діяльності за 2017 рік і визначення основних напрямів діяль-
ності на 2018 рік.

Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками фінансово6. 
господарської діяльності ПрАТ «ПАКЕТ» за 2017 рік.

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 7. 
правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ПАКЕТ» протягом року. Надання 
повноважень Голові Правління на підписання зазначених правочинів.
проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів 

акціонерів прат «паКет»
1. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: 
обрання робочих органів (голова зборів, секретар зборів , лічильна 
комісія) та затвердження регламенту загальних зборів. 
1.1 Обрати президію в наступному складі: голова зборів –Волосікова С.О, 
секретар– Буличова Н.Р. 
1.2.Обрати до складу лічильної комісії: Ткалю Ольгу Сергіївну та пред-
ставника ТОВ «БЕТАСЕК»ЮРІТІЗ». 
Затвердити наступний регламент Зборів: По всіх питаннях порядку денно-
го голосувати бюлетенями. Доповіді, виступи, обговорення, запитання та 
відповіді – по 5 хвилин. Право на виступи – після подання секретарю збо-
рів відповідної письмової заяви.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті прат «паКет» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 
2.1 Затвердити Звіт виконавчого органу ПрАТ «ПАКЕТ» за 2017 рік.
3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2017 рік.
3.1. Затвердити Звіт Ревізора. 
4. Звіт наглядової ради прат «паКет» за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. 
4.1. Затвердити Звіт Наглядової ради.
5.Затвердження річного Звіту товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік і визначення основних напрям-
ків діяльності на 2018 рік.
5.1. Затвердити річний Звіт Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік і основні напрямки діяльності 
на 2018 рік.

6. розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками фінансово-
господарської діяльності прат «паКет» за 2017 рік.
7.1. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік на-
ступним чином: направити прибуток за 2017 рік на покриття збитків Това-
риства минулих років.
7.прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися прат «паКет» протягом року. 
надання повноважень Голові правління на підписання зазначених 
правочинів.
7.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися ПрАТ «ПАКЕТ» у ході фінансово господарської діяльності про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (в тому 
числі виробнича діяльність, відчуження та придбання нерухомого, рухо-
мого та будьякого іншого майна, послуг викуп акцій та інше, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських 
правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за 2017 рік, що становить суму 40250,00 (сорок 
тисяч двісті п’ятдесят гривень) грн., при цьому гранична сума кожного з 
попередньо узгоджених правочинів не повинна перевищувати 200 000,00 
(Двісті тисяч гривень 00 копійок). Уповноважити Голову Правління Товари-
ства укласти відповідні договори, та підписати усі інші необхідні докумен-
ти, пов’язані з укладанням зазначених вище договорів (додаткових угод).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою власного вебсайту: http://02970346.infosite.com.ua

Станом на 12 березня 2018 року  дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 456 974 штуки, 
кількість голосуючих складає 1 627 269 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість, за по-
передньою домовленістю, ознайомитись з дати надіслання акціонерам 
даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів за адресою: м. 
Київ, вул. Червоноармійська, 29/31 в приміщенні приймальні, щовівторка та 
щосереди з 900 до 1200 за попереднім записом, а в день проведення За-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління 
 Ткаля С. Б. , тел. 2894898. 

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 
та проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, 
а Товариство зобов’язане, у встановленому ним порядку, надати пись-
мову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Строк надання 
таких письмових запитань – з дати отримання акціонером повідомлення 
про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних збо-
рів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових канди-
датів 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, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства  не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загаль-
них 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 інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена На-
глядової ради  незалежного директора.

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, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціо-
нером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), 
які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, під-
лягають 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 акціо-
нерами питань або проектів рішень. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 2894898.
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 рахун-
ку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи 
ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: м.Київ, вул. Є.Коноваль-
ця (Щорса), буд. 32В, 1й поверх, приміщення 112113; тел. (044) 2200027, 
2200039 (внутрішній номер 1 або 2).

Дата: 14.03.2018р  наглядова рада
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пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва «лУцЬКе авІапІдпри-
ЄмСтво» п о в і д о м л я є, що річні загальні Збори акціонерів Товари-
ства відбудуться 20 квітня 2018 року об 11.00 год. за адресою: волин-
ська обл., луцький р-н, с. лище, вул. південна, 14, приміщення 
док-ангару З-1 (аеропорт).

реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах буде 
здійснюватись 20.04.2018р. з 10.00 год. до 10.55 год. за місцем проведення 
Зборів.

перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено 
станом на 24 годину 17.04.2018р.

порядок денний Зборів:
1. Прийняття рішення з порядку проведення річних загальних зборів 

акціонерів.
1.1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень.
1.2. Обрання головуючого та секретаря;
1.3. Визначення порядку голосування;
1.4. Затвердження порядку денного.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017рік. 
4. Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2017рік. 
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Голови Правління, звіту Товариства за 2017 рік

7. Обрання Наглядової ради Товариства.
8. Зміна основних напрямів (видів) діяльності Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у нової 

редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викла-

дення їх у новій редакції у зв’язку приведенням окремих положень Статуту 
Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України та за-
твердженням Статуту в новій редакції.

11. Надання повноважень на підписання протоколу річних загальних 
зборів акціонерів.

під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства можуть особисто 
ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного від опублікування даного повідомлення до 20.04.2018р. в робо-
чі дні з 10.00 до 13.00 та з 15.00 до 18.00 за адресою: Волинська обл.., Луць-
кий рн, с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, адмінбудівля, 3й поверх, без номера.

Адреса вебсайту Товариства, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: 13363879 smida.gov.ua 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова правління  Герилів василь федорович 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«лУцЬКе авІапІдприЄмСтво»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 05396638
3. Місцезнаходження 73000, м. Херсон, Пестеля, 5
4. Міжміський код, телефон та факс /0552/ 480319 226173
5. Електронна поштова адреса finans@co.ksoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ksoe.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» вiд 
14.03.2018 р. (протокол вiд 14.03.2018 р. б/н) внесено змiни до контракту з 
Головою Правлiння ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Сафроновим Iгорем 
Миколайовичем, а саме: подовжено його повноваження до моменту пере-
обрання / вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав для припинення Конт
ракту. Особа займає дану посаду з 17.04.2015 р. Повноваження, обов’язки 
та термiн повноважень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ 
«ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положенням про Правлiння. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист 
персональних даних» (№2297VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав посаду Голови Правлiння ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛ
ЕНЕРГО». Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Това-
риства.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 
вiд 14.03.2018 р. (протокол вiд 14.03.2018 р. б/н) внесено змiни до конт
ракту з членом Правлiння ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Дучєвим 
Юрiєм Дмитрійовичем , а саме: подовжено його повноваження до момен-
ту переобрання / вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав для припи-
нення Контракту. Особа займає дану посаду з 02.11.2015 р. Повноважен-
ня, обов’язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi 
Статутом ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положенням про 
Правлiння. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 За-
кону України «Про захист персональних даних» (№2297VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi 
посади: заступник фiнансового директора, виконавчий директор, дирек-
тор фiнансовий. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 
вiд 14.03.2018 р. (протокол вiд 14.03.2018 р. б/н) внесено змiни до конт
ракту з членом Правлiння ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Юрченком 
Юрiєм Вiкторовичем , а саме: подовжено його повноваження до момен-

ту переобрання / вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав для припи-
нення Контракту. Особа займає дану посаду з 17.04.2015 р. Повноважен-
ня, обов’язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi 
Статутом ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положенням про 
Правлiння. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 За-
кону України «Про захист персональних даних» (№2297VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду 
директора комерцiйного. Посадова особа не володiє часткою у статут-
ному капiталi Товариства.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» вiд 
14.03.2018 р. (протокол вiд 14.03.2018 р. б/н) внесено змiни до контракту з 
членом Правлiння ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Тiнiченком Андрiєм 
Миколайовичем , а саме: подовжено його повноваження до моменту пере-
обрання / вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав для припинення Конт
ракту. Особа займає дану посаду з 17.04.2015 р. Повноваження, обов’язки 
та термiн повноважень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ «ЕК 
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положенням про Правлiння. Посадова особа не 
має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись 
ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних 
даних» (№2297VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на роз-
криття iнформацiї щодо даних паспорта. Протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймав наступнi посади: заступник виконавчого директора, директор ви-
конавчий. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Това-
риства.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 
вiд 14.03.2018 р. (протокол вiд 14.03.2018 р. б/н) внесено змiни до конт
ракту з членом Правлiння ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Резнiком 
Анатолiєм Павловичем , а саме: подовжено його повноваження до мо-
менту переобрання / вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав для при-
пинення Контракту. Особа займає дану посаду з 17.04.2015 р. Повно-
важення, обов’язки та термiн повноважень посадової особи 
регламентованi Статутом ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положен-
ням про Правлiння. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та 
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду на-
чальника фiнансового вiддiлу. Посадова особа володiє простими iменними 
акцiями ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», що складає 0,000002% в 
статутному капiталi Товариства.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова правлiння  Сафронов Iгор Миколайович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника  14.03.2018(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво  
«енерГопоСтачалЬна КомпанIя «ХерСоноБленерГо»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №51, 15 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

90

приватне аКцІонерне товариСтво  
«Завод СантеХнІчниХ ЗаГотовоК»

місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 24, ідентифікацій-
ний код юридичної особи 05503272 (далі також ПрАТ «Завод сантехнічних 

заготовок» та «Товариство»)
повідомляє про те, що 19 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв. за адресою: 

м. Київ, вул.екскаваторна, 24 (в приміщенні прат «Завод сантехнічних 
заготовок», 7-й поверх, актовий зал) відповідно до ст. 32 Закону України 
«Про акціонерні товариства» відбудуться річні Загальні збори Товариства.

проеКт порядКУ денноГо (перелік питань):
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансовогосподарської 

діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами 
розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товари-

ства у 2017 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивіден-
дів.

8. Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Наглядової 
ради Товариства на 2018 рік.

9. Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Ревізора То-
вариства на 2018 рік.

10. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «За-
вод сантехнічних заготовок» у зв’язку з приведенням його у відповідність 
до вимог чинного законодавства та затвердження нової редакції Статуту.

11. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства у зв’язку 
з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», які мають 
право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, призна-
чених на 19 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 
2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок» 
для здійснення персонального повідомлення про проведення 19 квітня 2018 
року річних Загальних зборів Товариства – 12 березня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійсню-
ватися Реєстраційною комісією ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок» 19 квіт-
ня 2018 року з 14 год. 30 хв. до 14 год. 45 хв. за місцем проведення річних 
Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіреність, 
що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

 від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00 за місцез-
находженням Товариства: м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні 
ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», 6й поверх, приймальня).

 в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за 
адресою: м.Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні ПрАТ «Завод 
сантехнічних заготовок», 7й поверх, Актовий зал). 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, є Директор Венжик Сергій Юрійович. 

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або 
його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися 
за адресою: 03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 24, 6й поверх, приймальня, 
у робочі дні з 10:00 до 16:00 із письмовою заявою на ім’я Товариства.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів: 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерного 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 акціонер-
ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування за довіреністю на загальних зборах:
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 

фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних 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 за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам, а також має право у 
будьякий 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.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.zstz.kiev.ua.

 За інформацією звертатися за телефоном: (044) 5010678.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «Завод сантехнічних заготовок» (тис. грн.) 

Найменування показника період 
2017 рік 2016 рік

Усього активів 51 272 52 222
Основні засоби (за залишковою вартістю) 46 427 45 229
Запаси 111 176
Сумарна дебіторська заборгованість 285.5 148
Грошові кошти та їх еквіваленти 406 711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 41 396 40 120
Власний капітал 21 739 23 015
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 398 398
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 20 683 23 221
Поточні зобов'язання і забезпечення 8 850 5 986
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1 276 3 686
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 953 337 7 953 337
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) 

0,00016 0,00046

повідомлення про виникнення особливої інформації  
прат «днІпровУд»

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Дні-
провуд». 2.Код за ЄДРПОУ : 31030962. 3.Місцезнаходження : 13300, Жито-
мирська обл. м.Бердичів, вул. Піонтковського,2А. 4.Міжміський код, телефон 
та факс: (04143) 45342; 45342. 5. Електронна поштова адреса: sveta@
dnіprowood.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: www.dnіprowood.com. 7. Вид особ
ливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Наглядовою радою Товариства (протокол від 12.03.2018) прийняті на-
ступні рішення: 

1.Припинити повноваження голови правління Ворони Михайла Володи-
мировича, який перебував на посаді з 2013 р. 

2. Припинити повноваження члена правління Слободяна Геннадія Пе-
тровича, який перебував на посаді з 2001 р.

3. Обрати з 13.06.2018 р. на посаду голови правління Ворону Михайла 
Володимировича. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. По-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років – голова правління 
ПрАТ «Дніпровуд»

4. Обрати з 13.06.2018 р. на посаду члена правління Слободяна Генна-
дія Петровича. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років – член правління 
ПрАТ «Дніпро вуд».

5. Обрати з 13.06.2018 р. на посаду члена правління Ковальську Тетяну 
Федорівну. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Попередня 
посада, яку обіймала особа – головний бухгалтер ПрАТ «Дніпровуд».

6. 5. Обрати з 13.06.2018 р. на посаду члена правління Хімич Аллу Пе-
трівну. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,245 %.. 
Попередня посада, яку обіймала особа – член наглядової ради ПрАТ «Дні-
провуд».

Всі вищевказані посадові особи, як відкликані, так і обрані, непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не мають, Паспортні дані ви-
щевказаних осіб не розголошуються, оскільки згоди на розкриття такої ін-
формації від вказаних осіб отримано не було.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.

Голова правління прат «дніпровуд»  м.в.ворона.
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повІдомлення про проведеннярІчниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «централЬна 
ЗБаГачУвалЬна фаБриКа «роСІя»

(далі – Товариство)
(код за ЄДРПОУ 37339327, місцезнаходження юридичної особи: 85380, 

Донецька область, Покровський район, село Михайлівка,  
вулиця Степова, будинок 49)

Шановний акціонер!
Товариство повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства 

відбудуться «16» квітня 2018 р. о 12 год. 00 хв.
за місцезнаходженням Товариства:

вул. Степова, 49, с. михайлівка покровського р-ну донецької обл.
(будівля адміністративно-побутового комбінату, приміщення 

актової зали, перший поверх)

перелік питань,  
що включенні до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту 
роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та визна-
чення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

4. Звіт Виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства 
за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Викону-
ючого обов’язки Генерального директора Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 
рік.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

7. Про затвердження річної фінансової звітності та приміток до річ-
ної фінансової звітності по МСФЗ Товариства за 2017 рік. 

8. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товари-
ства у 2017 році.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 
умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради Товариства.

11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно

правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметь-
ся з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Това-
риства.

13. Про створення Колегіального виконавчого органу Товариства.
14. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвер-

дження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової 
редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства 
України.

15. Про викладення та затвердження положень про Загальні збори, 
Наглядову раду, Колегіальний виконавчий орган (Дирекцію) та Корпо-
ративного секретаря Ревізійну комісію (Ревізора) в новій редакції.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів.

17. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повно-
важення здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті 
на річних загальних зборах акціонерів Товариства рішення.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 11 год.15 хв. до 
11 год.35 хв. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт громадянина України), представникам акціонерів − додатково 
довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства 
Украї ни.

Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право 
призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер 
має право у будьякий момент замінити свого представника, повідо-
мивши про це Виконуючого обов’язки Генерального директора Товари-

ства. 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 Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Това-
риства 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 пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціоне-
рів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. На-
дання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виклю-
чає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника. Акціонер має право у будьякий час 
відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають 
право на участь у Зборах, та сукупно є власниками 10 і більше відсотків 
простих акцій, можуть призначати своїх представників для нагляду за 
реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям 
його підсумків. Про призначення таких представників Товариство 
повідом ляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносять-
ся не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 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 (акціонерів), або про те, що кандидат 
пропонується на посаду члена наглядової ради  незалежного директо-
ра. 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, зміс-
ту 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.

Зміни до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів то-
вариства  не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних 
зборів.

Акціонер має право на оскарження рішення Товариства про відмову 
у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, але 
це не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами роз-
гляду справи може постановити рішення про зобов’язання товариства 
провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту по-
рядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», 
Товариство до початку загальних зборів зобов’язано надавати письмо-
ві відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товари-
ства. Крім того, акціонери мають право ознайомитися з проектом до-
говору про викуп Товариством акцій.

Наглядовою радою товариства затверджено «10» квітня 2018 року 
(станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

З матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам 
Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосу-
вання на річні Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайоми-
тися:

до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі  �
дні з 8.30 по 15.40 за адресом: 85380, Донецька обл., Покровський рн, 
с. Михайлівка, вул. Степова, 49 у приміщені актової зали (перший по-
верх, будівлі АПК); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з документами – Корпоративний секретар Товариства До-
канова Наталія Ігорівна;

в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товари- �

приватне аКцІонерне товариСтво  
«централЬна ЗБаГачУвалЬна фаБриКа «роСІя»
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Шановні акціонери!
Приватного акціонерного товариства «Луцьксантехмонтаж №536» (на-

далі також – Товариство) (код ЄДРПОУ 30248307, місцезнаходження: 43005, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Клима Савура, 29) повідомляє про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбу-
дуться 19 квітня 2018 року о 16.00 годині за адресою: м. луцьк, вул. Кли-
ма Савура, 29, актова зала товариства.

реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів товари-
ства відбудеться 19 квітня 2018 року з 10.00 год. до 15.30 год. за місцем 
проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових 
загальних зборах акціонерів – 13 квітня 2018 р. станом на 24.00 год.

проект порядку денного  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з цього питання:
1.1. Обрати членами Лічильної комісії чергових загальних зборів акціо-

нерів Товариства: 
Голова комісії: Олексюк Ігор Юліанович.
Члени комісії: Опанасюк Ю.В., Пилипчук А.В..
1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії чергових загаль-

них зборів акціонерів Товариства з моменту закриття загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

2. Обрання Головуючого та Секретаря чергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

Проект рішення з цього питання:
2.1. Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства 

Чорнуху Віктора Григоровича.
2.2. Обрати Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства 

Стельмащук Лілію Антонівну.
3. Заслуховування та затвердження звіту Генерального директора про 

господарську діяльність товариства у 2017 році.
Проект рішення з цього питання:
3.1. Звіт Генерального директора про господарську діяльність товариства 

у 2017 році затвердити.
4. Заслуховування та затвердження звіту Голови Наглядової ради
Проект рішення з цього питання:
4.1. Звіт Голови Наглядової ради у 2017 році затвердити.
5. Заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення з цього питання:
5.1. Звіт Ревізійної комісії у 2017 році затвердити.
6. Розподіл прибутків та збитків Товариства. Прийняття рішення про на-

рахування та виплату дивідендів за результатами роботи в 2017 році.
Проект рішення з цього питання:
Нарахування та виплату дивідендів за 2017 проводити.
7. Про створення та відчуження дочірніх та інших підприємств, затвер-

дження їх статутів.
Проект рішення з цього питання:
7.1. Дочірні підприємства в даний час не створювати, та не відчужува-

ти.
8. Затвердження змін та доповнень до Статуту, шляхом викладення його 

в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:
8.1. Зміни та доповнення до Статуту не вносити.
9. Про отримання кредитів.
Проект рішення з цього питання:

9.1. Підтвердити право Наглядової Ради на прийняття рішень по отри-
манню кредитів, сума яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів 
товариства.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких переви-
щує 25 і більше відсотків вартості активів товариства.

Проект рішення з цього питання:
10.1. Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова 

вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 
25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності товариства) до 19.04.2019р., а саме: договори кредиту, позики, 
банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівліпродажу, поставки, 
найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, 
комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 
1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

Генеральний директор укладає вищевказані договори за згодою Нагля-
дової Ради.

основні показники фінансово господарської діяльності 
підприємства (тис грн.)

Найменування показників Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 267371 256282
Основні засоби 13502 8566
Довгострокові фінансові інвестиції 10745 9072
Запаси 210937 173283
Сумарна дебіторська заборгованість 21020 39854
Грошові кошти та їх еквіваленти 9315 25153
Нерозподілений прибуток 129295 99009
Власний капітал 129396 99110
Статутний капітал 81 81
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 137975 157172
Чистий прибуток (збиток) 46536 48160
Середньорічна кількість акцій(шт.) 162500 162500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 478 494

Адреса власного вебсайту ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536», на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного – http://lstm.com.ua

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства 
(м. Луцьк, вул. Клима Савура, 29) до дати проведення зборів в робочі дні: 
понеділокп’ятниця з 9.00 до 17.00 годин, обідня перерва з 13.00 до 14.00 
годин. Відповідальна особа – корпоративний секретар Левчун Сергій Федо-
рович. довідки за телефоном (0332) 74-60-27. 

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Луцьк
сантехмонтаж №536» акціонер зобов`язаний мати при собі паспорт (або 
інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством 
України), а у разі участі представника акціонера – паспорт (або інший до-
кумент, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством України) 
та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на 
участь у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Луцьксантехмонтаж 
№536», засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.

повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «лУцЬКСантеХмонтаЖ №536»

ства – з 09.00 по 10.30 за адресом: 85380, Донецька обл., Покров-
ський рн, с. Михайлівка, вул. Степова, 49 у приміщені актової зали 
(перший поверх, будівлі АПК); особа Товариства, відповідальна за 
ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар То-
вариства Доканова Наталія Ігорівна.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства (тис.грн.):

найменування показника
період

звітний попередній 
Усього активів 53 715 83 197
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

26 624 30 475

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 1 936 1 249
Сумарна дебіторська заборгованість 20 968 51 141
Гроші та їх еквіваленти 1 867 293

Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток)

 62 279  57 350

Власний капітал 38 603 43 098
Статутний капітал 68 429 68 429
Довгострокові зобов'язання 0 3 222
Поточні зобов'язання і забезпечення 15 112 36 877
Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток)

 4 929  4 982

Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

 0,07203  0,07281

Середньорічна кількість акцій (шт.) 68 429 000 68 429 000

наглядова рада прат «цЗф «роСІя»
Довідки за телефоном +38 (06237)23734

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань порядку денного, включених до проекту 
порядку денного: http://rosiay.patprom.com
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«волноваСЬКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв» 

(код ЄдрпоУ - 00957376)
місцезнаходження: м. Київ, вул. проспект перемоги, 121-в

Повідомляє про призначення на 23 квітня 2018 року чергових загаль-
них зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВОЛНОВАСЬ-
КИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ», які відбудуться за адресою: м. Київ, 
вул. проспект перемоги, 121-в, кімната №5.

початок Загальних зборів акціонерів о 16:00 годині. Реєстрація акціо
нерів буде проводитися з 15:00 до 15:45 години. Перелік акціонерів Товари-
ства, які мають право на участь у Зборах, складатиметься станом на 
17 квітня 2018 року. 

Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно 
мати при собі документ, який посвідчує особу. особам, які представ-
ляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відпо-
відно до чинного законодавства України.

пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, 
передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до 
Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 
12:00 години, за адресою: м. Київ, вул. проспект перемоги, 121-в, кімната 
№ 5, а в день проведення Загальних зборів  також у місці їх проведення. 

Ознайомитися з проектами рішень щодо кожного з питань порядку ден-
ного акціонери можуть на вебсайті Товариства в мережі Інтернет за адре-
сою: http://vkhp.pat.ua

відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами по підготовці до чергових Загальних зборів – Колесниченко Вячеслав 
Валерійович, контактний тел. (044) 3934050.

порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голо-
ви, секретаря та лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів. 

3. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових загальних 
зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 
голосування) чергових загальних зборів акціонерів.

5. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 

6. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

7. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 

8. Затвердження висновку ревізійної комісії та річного фінансового звіту 
(Балансу) Товариства за 2017 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства 
за 2017 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.
11. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства ви-

кладеного у новій редакції.
12. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Стату-

ту.
13. Визначення уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо держав-

ної реєстрації Нової редакції Статуту.
14. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про 

загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядо-
ву раду, положення про ревізійну комісію, положення про відокремлені 
підрозділи.

15. Відкликання наглядової ради Товариства.
16. Обрання наглядової ради Товариства.
17. Відкликання ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Ви-
значення характеру та граничної вартості.

20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення право-
чинів, щодо яких є заінтересованість.

основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, 
тис.грн.

найменування показників Звітний
2017 рік

попередній 
2016 рік

 Усього активів 721 522 869 745
Основні засоби (залишкова вартість) 9 716 10 140
Довгострокові фінансові інвестиції 38 38
Запаси 1 017 1 017
Сумарна дебіторська заборгованість 636 970 858 570
Грошові кошти та їхні еквіваленти 874 18
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) (34 576) (30 528)
Власний капітал 41 315 45 363
Статутний капітал (гривень) 75 891 75 891
Довгострокові зобов’язання 7 597 5 202
Поточні зобов’язання 627 434 852 360
Чистий прибуток(збиток) (4 048) (1 465)
Середньорічна кількість акцій (штук) 303 563 937 303 563 937
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

12 11

Голова наглядової ради
пат «волноваський комбінат хлібопродуктів» Б.С. прокоса

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «волноваСЬКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв»

повІдомлення про проведення рІчниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв

приватне аКцІонерне товариСтво
«новоКаХовСЬКа переСУвна меХанІЗована Колона № 157»

Місцезнаходження: вул. Горького буд. № 5а, м. Нова Каховка, Херсонська 
область, код ЄДРПОУ 01352801. річні загальні збори акціонерів відбудуться 
20 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: Херсонська область, м. нова Кахов-
ка, вул. Горького, 5а, 2-й поверх, офіс 20, кабінет директора. Реєстрація 
учасників зборів відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів 
20 квітня 2018 року. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах  9:00.Час закінчення реєстрації  9:50. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 16.04.2018р.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.Обрання Лічильної комісії, надання повноважень на засвідчення бю-

летенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів. 2.Обрання 
Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів та затвердження 
регламенту загальних зборів акціонерів. 3.Звіт Директора за результатами 
фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 4.Звіт Наглядової ради за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 
5.Звіт та висновки ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту та висновків Ревізора. 6.Затвердження річного звіту за 2017 
рік, порядок покриття збитків за результатами фінансовогосподарської ді-
яльності за 2017 рік. 7. Прийняття рішення про переобрання Голови На-
глядової ради та її членів. 8. Прийняття рішення про переобрання Директо-
ра. 9. Прийняття рішення про переобрання Ревізора.

З матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного річних загаль-
них зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Нова Каховка, 
вул. Горького, 5а, 2й поверх, офіс 20, кабінет директора, у робочі дні з 10.00 
до 16.00, телефон для довідок (05549) 72147. Посадова особа відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами директор Рибалко 
Володимир Олексійович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно при собі мати паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт, та документ, що посвідчує повноваження 
представника, оформлений у встановленому законодавством порядку. 

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного, а 
також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: http://01352801.smida.gov.ua/

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

найменування показника/звітний період 2017 рік/попередній період 2016 
рік: Усього активів 251/265; Основні засоби (за залишковою вартістю) 
233/236; Запаси 0/0; Сумарна дебіторська заборгованість 16/16; Гроші та їх 
еквіваленти 2/13; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (28)/(14); 
Власний капітал 246/260; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 60/60; 
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0/0; Поточні зобов’язання і за-
безпечення 5/5; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (14)/25; 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 240600/240600; Чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн.) (0,05819)/0,10391.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
директор  в.о.рибалко

приватне аКцІонерне товариСтво «новоКаХовСЬКа переСУвна меХанІЗована Колона № 157»
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво
«трейд аванГард аГро»
(код ЄдрпоУ - 00952806)

місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. проспект перемоги, 121-в
( надалі  Товариство)

Повідомляє про призначення на 23 квітня 2018 року чергових загальних 
зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТРЕЙД АВАНГАРД 
АГРО», які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. проспект перемоги, 121-в, 
кімната № 5.

початок Загальних зборів акціонерів о 13:00 годині. Реєстрація акціо
нерів буде проводитися з 12:00 до 12:45 години. Перелік акціонерів Товари-
ства, які мають право на участь у Зборах, складатиметься станом на 17 квіт-
ня 2018 року. 

акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати 
при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повно-
важення акціонерів  мати документ, оформлений відповідно до чинного 
законодавства України.

пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, 
передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці 
до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 
до 12:00 години, за адресою: м. Київ, вул. проспект перемоги, 121-в, 
кімната № 5, а в день проведення Загальних зборів  також у місці їх про-
ведення. 

Ознайомитися з проектами рішень щодо кожного з питань порядку ден-
ного акціонери можуть на вебсайті Товариства в мережі Інтернет за адресою: 
http://vekz.pat.ua

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 

по підготовці до чергових Загальних зборів – юрисконсульт: Дячук Віталій 
Васильович, контактний тел. (044) 3934050.

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, 

секретаря та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів ак-

ціонерів. 
3. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових загальних 

зборів акціонерів.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 

голосування) чергових загальних зборів акціонерів.
5. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 
8. Затвердження висновку ревізійної комісії та річного фінансового звіту 

(Балансу) Товариства за 2017 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства 

за 2017 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.
11. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства ви-

кладеного у новій редакції.
12. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.
13. Визначення уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо держав-

ної реєстрації Нової редакції Статуту.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «трейд аванГард аГро»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«новопоКровСЬКий Завод ЗалІЗоБетонниХ 

КонСтрУКцІй»
(код за ЄДРПОУ 30614042, місцезнаходження:

63523, Харківська обл., Чугуївський рн, смт. Новопокровка,  
вул. Островського 10)

повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів 
акціонерів, 

які відбудуться 20 квітня 2018 р. о 10:00 год за адресою: 
Харківська обл., чугуївський р-н, смт. новопокровка,  

вул. островського, 10, кабінет директора.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-

ведення зборів з 09:20 до 09:40 год.

проеКт порядКУ денноГо 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
5. Звіт Директора про результати фінансовогосподарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.

6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

7. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. 
10. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, 

та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товари-
ства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  1699 1485
Основні засоби (за залишковою вартістю) 287 270
Запаси  1034 708
Сумарна дебіторська заборгованість 362 289
Гроші та їх еквіваленти 28 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 619 486
Власний капітал - -
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1918  1918
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -

Поточні зобов'язання і забезпечення 137 65
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 133 168
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 672 775 7 672 775
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,017 0,0218

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину – 16 квітня 2018 р., за три робочі дні до дня 
проведення зборів. 

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://www.npzzbk.nravers.com.ua/ 

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів 
акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий няття 
рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Харківська  обл., 
Чугуївський рн, с. Новопокровка, вул. Островського, 10, приймальня з по-
неділка по п’ятницю з 1000 до 1500 год. Посадова особа, яка відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами  інженер з охорони 
праці Старченко І.Б.

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, оформле-
ну відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної 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 довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити 
свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у 
будьякий момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган акціонерного товариства. 

Телефон для довідок: 7528360  Наглядова рада ПрАТ «НПЗЗБК»
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14. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про за-
гальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову 
раду, положення про ревізійну комісію, положення про відокремлені підроз-
діли.

15. Відкликання наглядової ради Товариства.
16. Обрання наглядової ради Товариства.
17. Відкликання ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визна-
чення характеру та граничної вартості.

20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення право-
чинів, щодо яких є заінтересованість.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, 

тис. грн.

найменування показників Звітний
2017 рік

попередній 
2016 рік

 Усього активів 399 982 408 636
Основні засоби (залишкова вартість) - -

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 399 358 408 296
Грошові кошти та їхні еквіваленти 624 340 
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) (30) 250
Власний капітал 49 726 50 009
Статутний капітал (гривень) 49 756 49 756
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 343 410 351 726
Чистий прибуток(збиток) (280) (484)
Середньорічна кількість акцій (штук) 199 022 

070
199 022 070

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Голова наглядової ради 
пат «трейд авангард агро»  Б.С. прокоса

повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

пат «СолдІ І Ко»
приватне акціонерне товариство «СолдІ І Ко» (ідентифікаційний код 

23162981; 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 15 годині 00 хв., за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, 
зал для перемовин. 

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі Бондаренко Ганни 

Юріївни – голова комісії.
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; обгово-
рення питання – до 3 хвилин для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин 
на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці за-
гальних 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: не приймати рішення з даного питання, оскільки відпо-
відно до частини 2 статті 51 ЗУ «Про акціонерні товариства» та рішення 
загальних зборів акціонерів товариства від 19.04.10 наглядова рада у това-
ристві не створена.

4. Звіт генерального директора товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту генерального директора товариства 
за 2017 рік. 

Проект рішення: затвердити звіт генерального директора про результати 
фінансовогосподарської діяльності товариства за 2017 рік.

5. Звіт ревізійної комісії (ревізора) товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора). Затвер-
дження висновку ревізійної комісії (ревізора) товариства за підсумками 
перевірки фінансовогосподарської діяльності товариства за результатами 
2017 року.

Проект рішення: затвердити звіт ревізора товариства за 2017 рік. За-
твердити висновок ревізора 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 роз-

мірі 37419 тис. грн. залишити нерозподіленим. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах акціонерів – 10 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 16 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 по-

свідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що по-
свідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь 
та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонераюридичної особи – витяг із Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, 

копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної 
особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання ке-
рівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах То-
вариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним за-
конодавством 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 учасни-
ків загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товари-
ства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, за-
реєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. 
У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повнова-
ження 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, зал для 
перемовин, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних 
зборів  за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний 
директор Бондаренко Ігор Васильович. 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 місцезнахо-
дженням 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 про-
екту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним за-
конодавством 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 про-
екту порядку денного акціонери можуть звертатися до генерального дирек-
тора Бондаренка Ігоря Васильовича за наведеним нижче номером теле-
фону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна кількість 
простих іменних акцій товариства становить 2 000 штук, загальна кількість 
голосуючих акцій товариства становить 2 000 штук.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інфор-
мація, передбачена чинним законодавством України: http://www.delta.soldi.
ua/soldizbory2017.html

Довідки за телефоном: 38 044 591 5315, +38 044 591 5316.
Генеральний директор  Бондаренко І.

приватне аКцІонерне товариСтво «СолдІ І Ко»
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до уваги акціонерів  
пат «володимир-волинСЬКий КонСервний Завод»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИРВОЛИНСЬКИЙ 
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 05527752), повідомляє про скликання 
річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 24 квітня 
2018 року о 12-00 год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
м. володимир-волинський, вул.луцька, 81, адмінприміщення.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 
24 квітня 2018 року з 1100 до 1145 год за місцем проведення річних за-
гальних зборів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів,  18 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); пред-
ставникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодав-
ства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а 
також документ, що посвідчує особу (паспорт). 

проект порядку денного річних загальних зборів
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів , обрання (уповнова-

ження) Голови Загальних зборів акціонерів, обрання секретаря Загальних 
зборів акціонерів , визначення та затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності 
Товариства за 2017 рік та його затвердження.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затверджен-
ня річного звіту Товариства за 2017 рік. 

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність товариства за 2017 
рік. Затвердження звіту.

5. Про затвердження Звіту Зовнішнього аудиту за результатами діяль-
ності Товариства в 2017 році. 

6 . Звіт Наглядової ради та його затвердження.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2017 рік .
8. Затвердження укладених Товариством договорів у 2017 році.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства. 
10. Про зміну типу Товариства. 
11. Про зміну назви товариства із Публічне акціонерне товариство «Во-

лодимир – Волинський консервний завод» на Акціонерне товариство «Во-
лодимир – Волинський консервний завод».

12. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства та затвердження 
статуту Товариства в новій редакції. 

13. Приведення внутрішніх документів товариства у відповідність з ви-
могами чинного законодавства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
15. Зміна складу органів Товариства.

16. Затвердження умов цивільноправових договорів або трудових до-
говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 

17. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% 
вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, про 
характер правочинів та їх граничну вартість.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань, 
лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом 
України «Про акціонерні товариства». До дати проведення Загальних зборів 
акціонери на підставі попередньо поданої письмової заяви мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, у робочі дні, робочий час з 10 год до 13 год за місцезна-
ходженням товариства, бухгалтерія, а в день проведення Загальних зборів – 
у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціо нерів з документами,  голова правління Євчук Р.В. Довідки за теле-
фоном: (03342) 20610.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до 
кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://05527752.
smida.gov.ua .

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

Найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 8553.7 9196.9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7773.5 8411.7
Запаси 508.7 525.9
Сумарна дебіторська заборгованість 147.0 152.6
Грошові кошти та їх еквіваленти 118.5 102.5
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(921.7) (313.2)

Власний капітал 5211.3 5819.8
Статутний капітал 1892.2 1892,2
Довгострокові зобов'язання 0.0 0.0
Поточні зобов'язання 3342.4 3377.1
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(608.5) 61.6

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 568 800 7 568 800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(0,08) 0,008

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління  Євчук р.в.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«володимир-волинСЬКий КонСервний Завод»

прат «лЬвІвСЬКий лІКеро-ГорІлчаний 
Завод» 

( код ЄДРПОУ – 30822837) повідомляє про скликання на 23 квітня 2018 
року загальних зборів акціонерів за адресою: м. львів, вул. Кордуби, 2. 
початок зборів об 11.00 год. Реєстрація учасників відбудеться 23 квітня 
2018р з 10.00 год до 10.55 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде 
складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів у 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України 
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам 
акціонерів – паспорт та доручення на право представляти інтереси акціо-
нерів на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. 
Ознайомлення з матеріалами, які стосуються Загальних зборів, відбувати-
меться за адресою: м. Львів, вул. М.Кордуби, 2, в термін від дати надання 
акціонерам даного повідомлення до 23 квітня з 900 год до 1100 год. Адре-
са власного сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.lgz@lgz.lviv.net. Телефон для довідок (032) 2948799

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання лічильної комісії
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської 

діяльності Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Ревізора та затвердження висновків Ревізора Товариства по фі-

нансовій звітності Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017р
8. Попереднє схвалення значних правочинів .

основні показники
фінансово-господарської діяльності товариства, тис грн

Найменування показника станом на 
31.12.2017 р.

станом на 
31.12.2016 р.

Усього активів 250 782 249 604
Основні засоби (залишкова вартість) 65 742 71 502
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 83 246 89 317
Сумарна дебіторська заборгованість 39 679 85 022
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 196 2 130
Нерозподілений прибуток ( непокритий 
збиток)

(750) 205

Власний капітал 190 900 191 850
Статутний капітал 4 205 4 205
Довгострокові зобов'язання 6 930 5 892
Поточні зобов'язання 51 101 50 569
Чистий прибуток або збиток за відповідний 
рік

(950) 51

Середньорічна кількість акцій (шт.) 420 500 420 500
Кількість власних акцій, викуплених Товари-
ством протягом відповідного року (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом відповідного року

- -

Чисельність працівників на кінець відповід-
ного року (осіб)

225 248
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повІдомлення про проведення рІчниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв 

приватне акціонерне товариство «Славутський солодовий завод»
місцезнаходження: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. 

Крупець, вул. Богдана Хмельницького, буд. 43  
Ідентифікаційний код 00377733

Повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, що відбудуться 26 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. за місцезнахо-
дженням товариства: вул. Богдана Хмельницького, 43, с. Крупець, 
Славутський район, 30068, Хмельницька область (в приміщенні їдаль-
ні заводу). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах — 24:00 година 20 квітня 2018 року. Реєстрація акціоне-
рів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись з 9 год. 30 хв. до 
11 год. 00 хв. в день і за місцем проведення зборів.

проеКт порядКУ денноГо рІчниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
прат «СлавУтСЬКий Солодовий Завод»:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

річних загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування на річних загальних зборах акціонерів.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товари-

ства за 2017 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради 

Товариства за 2017 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії 

Товариства за 2017 рік.
8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 

2017 рік та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, 
передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9. Про затвердження значних правочинів Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 

в новій редакції
Перелік акціонерів для направлення повідомлень про проведення за-

гальних зборів сформувати на 27.02.2018 р.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «СЛАВУТ-

СЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 20162017р.р., тис. грн.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)/

Найменування показника/ Iindicator
Період/ Period

Звітний
2017

попере-
дній 2016

Усього активів 974 124 730 832
Основні засоби 162 719 169 209
Незавершені капітальні інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 577 301 377 562
Сумарна дебіторська заборгованість 218 450 178 607
Грошові кошти 1 013 732
Нерозподілений прибуток 416 226 283 755
Власний капітал (додатковий) 423 946 291 475
Статутний капітал 6 176 6 176
Довгострокові зобов'язання 16 421 2 570
Поточні зобов'язання 533 757 436 787
Чистий прибуток 134 064 79 823
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24 705 

920
24 705 

920
Кількість власних акцій, витрачених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, можна ознайомитись на сайті: http://www.malthouse.km.ua/.

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тись особисто за місцезнаходженням Товариства, Приймальня Генераль-
ного директора, в робочі дні з 8.00 до 17.00 години до дати проведення 
загальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з 
вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення за-
гальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальна особа за озна-
йомлення — Білий Роман Миколайович, директор з адміністрації, систем 
безпеки та якості.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку ден-
ного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
двадцять днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення 
пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 

змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, за адресою: 
30068, Хмельницька обл., Славутський район, село Крупець, вул. Богдана 
Хмельницького, будинок 43.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для пред-
ставника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
представника (паспорт), та довіреність на право участі і голосування на 
загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст.10 
Закону України «Про депозитарну систему України» допускаються власники 
цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною уста-
новою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів, 
звертайтесь за телефоном: (3842)72898. 

проеКти рІШенЬ Щодо КоЖноГо З питанЬ,  
вКлЮчениХ до проеКтУ порядКУ денноГо

1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення з першого питання порядку денного:
Обрати лічильну комісію в складі 3х осіб: Броновицька Тетяна Макси-

мівна (голова комісії);Чеберяк Тамара Миколаївна; Бражук Лариса Володи-
мирівна.

2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 
річних загальних зборів акціонерів

Проект рішення з другого питання порядку денного.
1. Обрати головою загальних зборів Товариства Білого Р.М. 
2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.
3. Затвердити регламент: 

Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до • 
10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства при-• 
ймаються голосуванням бюлетенями.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з пи-• 
тань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рі-
шення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у по-
рядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних 
проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється піс-
ля підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього 
проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не 
здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено ре-
зультати голосування про його прийняття Зборами.

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Проект рішення з третього питання порядку денного:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах акціонерів:
якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сто-• 

рінки бюлетеня нумеруються;
кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціо-• 

нера;
кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в • 

тому числі, бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Голо-
вою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній 
частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації 
акціонерів для участі у загальних зборах.

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товари-

ства за 2017 рік.
Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2017 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради 

Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з шостого питання порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії 

Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з сьомого питання порядку денного:
Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.
8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 

2017 рік.
Проект рішення з восьмого питання порядку денного:
1. За підсумками фінансовогосподарської діяльності за 2017 рік випла-

тити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку звітного року та/
або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня 
прийняття даного рішення.

приватне аКцІонерне товариСтво «СлавУтСЬКий Солодовий Завод»
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2. Затвердити дивіденди, що підлягають виплаті на 1 (одну) просту імен-
ну акцію Товариства, в розмірі 3,65 грн. (три гривні шістдесят п’ять копійок), 
а загальний розмір дивідендів на всіх акціонерів Товариства  
90 176 608,00 грн.

3. Затвердити спосіб виплати дивідендів  грошовими коштами безпо-
середньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України. При 
чому, виплати нерезидентам можуть здійснюватися у вільноконвертованій 
іноземній валюті (ЄВРО, доларах тощо), в еквіваленті до затвердженого 
розміру дивідендів в українській гривні. 

4. Вповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 1 да-
ного рішення. 

5. Вповноважити Генерального Директора Товариства отримати Перелік 
осіб, які мають право на отримання дивідендів в порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України, повідомити акціонерів 
про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями, 
здійснити всі інші дії, передбачені чинним законодавством України та рішен-
нями Наглядової Ради Товариства щодо виплати дивідендів, виплатити 

дивіденди, виконуючи при цьому функції податкового агента у відповіднос-
ті до чинного законодавства України.

9. Про затвердження значних правочинів Товариства.
Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:
Відповідно до вимог ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» 

затвердити значні правочини Товариства відповідно до переліку;• 
уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узго-• 

дження умов значних правочинів;
уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних • 

правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 

в новій редакції.
Проект рішення з десятого питання порядку денного:
1. Статут Приватного акціонерного товариства «Славутський солодовий 

завод» у новій редакції затвердити. 
2. Уповноважити Генерального Директора М.І.Дубіну підписати Статут у 

новій редакції та забезпечити його державну реєстрацію з правом передо-
ручення.

Наглядова рада Товариства, Генеральний директор Товариства

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Славутський пивоварний завод».

1.2. Організаційноправова форма емітента: приватне акціонерне то-
вариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21334136.
1.4. Місцезнаходження емітента: 30000 вул.Миру,36 м.Славута Хмель-

ницька обл
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 03642 72359.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: sangushko15@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: id917.smida.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації:

 
2. текст повідомлення:

На чергових Загальних зборах акціонерів (протокол №2 від 
14.03.2018р) прийнято рішення: 

1.Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Рішення №5: На підставі аналізу річного звіту директора ПрАТ «Сла-

вутський пивзавод» та висновків ревізійної комісії, за результатами 
роботи в 2017 році вирішили:

2) розмір дивіденду на одну просту іменну акцію встановити – 
1,00 грн., що становить 59% річних, виходячи із номінальної вартості 
акції – 1,70 грн.;

3) виплату дивідендів провадити в українській національній валю-
ті;

4) датою обліку акціонерів, які мають право на отримання дивіден-
дів, вважати – 14 березня 2018 р. 

5) датою початку виплати дивідендів вважати – березень мць 
2018 р.;

6) датою закінчення виплати дивідендів вважати – дату звернення 
акціонера за отриманням дивідендів, але не пізніше шести місяців з 

дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, 
згідно чинного законодавства;

7) повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про 
прийняте рішення в порядку, встановленому в Статуті товариства, 
протягом 10 днів з дня прийняття рішення. 

2..Відомості про прийняття рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року»

Рішення №6: На підставі п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні 
товариства» щодо значних правочинів, що можуть вчинятися протягом 
року, в зв’язку із неможливістю визначити, які значні правочини вчиня-
тимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, вирі-
шили:

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного 
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Наглядо-
вою радою протягом не більш як одного року, на сукупну вартість до 
11624,0 тис.грн.

3.Відомості про прийняття рішення про викуп акцій власної емісії
Рішення № 7: З метою задоволення вимог акцiонерiв щодо продажу 

власних акцiй та з подальшою їх реалiзацiєю згiдно чинного законо-
давства, вирiшили:

1. Оголосити придбання акцій власної емісії в кількості – 47150 
простих іменних акцій.

2. Придбання акцій провести за рахунок фонду викупу власних 
акцій.

3. Установити строк прийняття Товариством заяв від акціонерів про 
продаж акцій – з 15 березня 2018 року по 01 лютого 2019 року.

4. Установити строк придбання акцій Товариством – з 15 березня 
2018 року по 01 лютого 2019 року.

5. Ціна придбання акцій визначається Наглядовою радою.
6. Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на під-

ставі договорів купівліпродажу акцій, які укладаються за підсумками 
прийняття заяв від акціонерів про продаж акцій. Строк оплати не може 
бути більше року з дати прийняття цього рішення.

 приватне аКцІонерне товариСтво  
«СлавУтСЬКий пивоварний Завод»

Приватне акціонерне товариство «Міжрегіональне бюро консалтингу» 
(надаліТовариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів від-
будуться 30.04.2018 року о 8.00 за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 02125 м.Київ, проспект визволителів 1, у офісі 620. Реєстрація 
акціонерів з 7:30 до 7:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних Зборах складено станом на 25.04.2018р.Для участі в зборах 
необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність 
на право участі у зборах.

порядок денний
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

Зборів.2.Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загаль-
них Зборах.3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р. 
4.Звіт Ревізійної комісії за 2017р. 5. Затвердження річного звіту, балансу за 
2017р., порядок покриття збитків Товариства. 6. Про затвердження нової 
редакції Статуту Товариства.

Адреса власного вебсайту,з проектами рішень з питань проекту поряд-
ку денного: mbk.biz.ua

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за 
місцезнаходженням Товариства 02125 м.Київ, проспект Визволителів 1, у 
оф.620.:  до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 
(перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною 
особою; у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Від-
повідальна особа – Черненко Л.М. Телефон для довідок: : (044) 5441777.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн. 2016/2017 рр.)

Усього активів: 215,2/211,6;Основні засоби:0/0;Запаси:0/08;Сумарна 
дебіторська заборгованість: 198,6/194,9; Гроші та їх еквіваленти:16,6/16,7; 
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток):151,6/148,4; Власний 
капітал:214,2/211; Зареєстрований статутний капітал:60/60; Довгострокові 
зобов’язання і забезпечення:0/0; Поточні зобов’язання і забезпечення:1/0,6; 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток):(55,7)/(3,2); Середньорічна 
кількість акцій(шт): 6000/6000; Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн):)(9,28)/(0,53).

приватне аКцІонерне товариСтво «мІЖреГІоналЬне БЮро КонСалтинГУ»
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Приватне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підводних 
та гідротехнічних робіт» (код ЄДРПОУ 14287666, місцезнаходження: 04070, 
м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 12) (надалі – «Товариство») повідомляє, що 
річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори), відбу-
дуться 17 квітня 2018 року о 08:30.

Загальні збори Товариства будуть проводитись за адресою: 04070, 
м. Київ, вул. п. Сагайдачного, 12, (літера а), третій поверх, зала засі-
дань. 

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах, від-
буватиметься 17 квітня 2018 року з 08:00 до 08:25 за місцем проведення 
загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах акціонерам  фізичним осо-
бам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Пред-
ставникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та документ, що під-
тверджує повноваження представника, оформленого в порядку, 
встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 11 квітня 2018 року (24 година).

Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного та інша інформація, передбачена законом: www.1ezpgr.com.ua

проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу (генерального директора)
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (Про затвер-

дження балансу Товариства за 2017 рік).
4. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та порядок ви-

плати дивідендів.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Про затвер-

дження Статуту Товариства в новій редакції, надання повноважень на під-
писання Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.

6. Про внесення змін і доповнень до внутрішніх положень Товариства, 
про затвердження внутрішніх положень Товариства, про втрату чинності 
внутрішніми положеннями Товариства (Положення про загальні збори, По-
ложення про наглядову раду, положення про порядок ознайомлення акціо-
нерів із інформацією про діяльність Товариства).

7. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Про обрання членів наглядів ради.
9. Про затвердження умов цивільноправових або трудових договорів, що 

укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру 
їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно
правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради.

10. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством.

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які вино-
сяться на розгляд загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в 
робочі дні з 11.00 до 15.00, а також за адресою: 04070, м. Київ, вул. Елект
риків, 16 (Відповідальна посадова особа – Головний бухгалтер Молчан 
Світлана Миколаївна), а в день проведення загальних зборів – також за 
місцем їх проведення.Для ознайомлення із матеріалами щодо питань про-
екту порядку денного загальних зборів акціонер (його представник) має 
пред’явити виписку з рахунку в цінних паперах, видану не раніше ніж за 2 дні 
до дати ознайомлення. 

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 Украї
ни», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах 
(без видачі таким особам бюлетенів для голосування).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандида-
тів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів  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 мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) 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 пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів Товариства.

У випадку участі в загальних зборах Товариства представника акціонера за 
довіреністю, такий представник при реєстрації має пред’явити документ, що 

підтверджує його повноваження – довіреність (інший документ, що підтверджує 
повноваження представника) та документ, що посвідчує його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність видана іноземною юридичною особою 
повинна бути легалізована або апостильована. Оригінал або нотаріальна 
копія довіреності представника залишається у Товариства та не повертаєть-
ся представнику. При голосуванні представник обов’язково зазначає в бю-
летені повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) акціонера  довіри-
теля та свої прізвище, ім’я та по батькові, з відміткою, що він діє на підставі 
довіреності. У разі явки двох або більше представників, участь в загальних 
зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізні-
ше. Видача 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 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) рішен-
ня 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 голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

проеКти рІШенЬ Щодо КоЖноГо З питанЬ, вКлЮчениХ до 
проеКтУ порядКУ денноГо ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв, Що 

вІдБУдУтЬСя 17.04.2018(перелІК питанЬ, Що планУЄтЬСя 
винеСти на ГолоСУвання) 

№ питання проекту 
порядку денного проект рішення

1. Про обрання лічильної 
комісії.

Для проведення підрахунків голосів акціоне-
рів на загальних зборах обрати лічильну комі-
сію у складі 3 осіб:
1. Голова лічильної комісії – Пастернак Марія 
Василівна;
2. Член лічильної комісії – Заржицький Віталій 
Леонідович;
3. Член лічильної комісії – Гмиря Валентина 
Йосипівна.
Припинити повноваження голови та членів 
лічильної комісії з моменту оголошення збо-
рів закритими.

2. Про прийняття рішення 
за наслідками розгляду 
звіту наглядової ради, зві-
ту виконавчого органу (ге-
нерального директора)

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2017 
рік.
2. Затвердити звіт генерального директора за 
2017 рік;

3. Про затвердження річ-
ного звіту Товариства 
за 2017 рік (Про затвер-
дження балансу Това-
риства за 2017 рік).

1. Затвердити річний звіт та баланс Товари-
ства за 2017 рік.

4. Про розподіл прибутку 
(збитків) Товариства за 
2017 рік та порядок ви-
плати дивідендів.

1. Спрямувати весь чистий прибуток Товари-
ства за 2017 рік в розмірі 4 189 тис. гривень на 
виробничий розвиток Товариства. 
2. Дивіденди за наслідками роботи Товари-
ства за 2017 рік не нараховувати та не випла-
чувати.

5. Про внесення змін та 
доповнень до Статуту 
Товариства. Про за-
твердження Статуту То-
вариства в новій редак-
ції, надання 
повноважень на підпи-
сання Статуту Товари-
ства, викладеного в но-
вій редакції.

1. Внести зміни та доповнення до Статуту То-
вариства, пов’язані із приведення у відповід-
ність до вимог законодавства та іншими ре-
дакційними змінами, шляхом викладення 
Статуту у новій редакції.
2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ЕКСПЕ-
ДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРО-
ТЕХНІЧНИХ РОБІТ» у новій редакції.
3. Надати повноваження та доручити підписати 
Статут Товариства Голові загальних зборів акціо-
нерів та секретарю загальних зборів акціонерів. 
4. Уповноважити генерального директора То-
вариства здійснити всі необхідні дії (з правом 
видачі довіреностей) для державної реєстра-
ції та внесення відповідних змін до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань.

Шановні акціонери 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва  

«перШий еКСпедицІйний ЗаГІн пІдводниХ та ГІдротеХнІчниХ роБІт»!
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6. Про внесення змін і до-
повнень до внутрішніх 
положень Товариства, 
про затвердження вну-
трішніх положень Това-
риства, про втрату чин-
ності внутрішніми 
положеннями Товари-
ства (Положення про за-
гальні збори, Положення 
про наглядову раду, по-
ложення про порядок 
ознайомлення акціонерів 
із інформацією про ді-
яльність Товариства).

1. Внести зміни до положення про наглядову 
раду, шляхом викладення в новій редакції.
2. Затвердити Положення про наглядову 
раду.
3. Визнати таким, що втратило чинність По-
ложення про загальні збори та Положення 
про порядок ознайомлення акціонерів із ін-
формацією про діяльність Товариства. 

7. Про дострокове припи-
нення повноважень 
членів Наглядової 
ради.

Достроково припинити повноваження членів 
наглядової ради Товариства – Лисюка Олексан-
дра Володимировича, Розпутенко Ольги Воло-
димирівни, Телющенка Віталія Петровича.

8. Про обрання членів на-
глядів ради.

Проект рішення з даного питання буде за-
тверджено відповідно до Закону України «Про 
акціонерні товариства».

9. Про затвердження умов 
цивільноправових або 
трудових договорів, що 
укладатимуться з голо-
вою та членами нагля-
дової ради, встанов-
лення розміру їх 
винагороди та обрання 
особи, яка уповноважу-
ється на підписання 
цивільноправових або 
трудових договорів з го-
ловою та членами на-
глядової ради.

1. Затвердити умови трудового договору, який 
укладатиметься із головою Наглядової ради 
– фізичною особою (викладені у проекті тру-
дового договору (контракту), Додаток № 1 до 
протоколу Зборів акціонерів), у зв’язку з чим:
А). встановити, що посада голови наглядової 
ради Товариства входить до штатного розпи-
су Товариства. 
Б). розмір винагороди, яка виплачується То-
вариством голові Наглядової ради становить 
12 205,00 грн. (дванадцять тисяч двісті п’ять 
гривень 00 коп.) на місяць. 
2. Затвердити умови цивільноправових догово-
рів, які укладатиметься із членами Наглядової 
ради – фізичними особами (викладені у про-
екті типового контракту (цивільноправового 
договору із фізичною особою), Додаток № 2:

до протоколу Зборів акціонерів), у зв’язку з 
чим встановити, що  члени Наглядової ради 
– фізичні особи діють на підставі цивільно
правових договорів та не входять до штатного 
розпису Товариства;
 винагорода членам Наглядової ради за ви-
конання повноважень не виплачується.
3. Доручити Генеральному директору Товари-
ства підписати трудовий договір (контракт) із 
головою Наглядової ради та цивільноправові 
договори із членами наглядової Товариства.

10. Про надання поперед
ньої згоди на вчинення 
значних правочинів, які 
можуть вчинятися Това-
риством.

1. Надати попередню згоду на вчинення зна-
чних правочинів, які вчинятимуться Товари-
ством протягом 1 (одного) року з дати прове-
дення цих загальних зборів, а саме:
1.1. договори на виконання будівельних робіт на 
загальну суму не більше 6 000 000,00 (шість міль-
йонів) гривень (на кожен договір (правочин));
1.2. договори купівліпродажу, комісії, підряду, 
надання послуг, застав, порук, найму (орен-
ди), позики на загальну суму, що не переви-
щує 13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) 
гривень (на кожен договір (правочин));
1.3. правочинів щодо відчуження Товариством 
об’єктів нерухомого майна, що знаходяться у 
власності Товариства, та які розташовані за 
адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 12 та за 
адресою м. Київ, вул. Електриків, 16 за ціною, 
погодженою з Наглядовою радою на момент 
вчинення правочину щодо відчуження даного 
нерухомого майна.
2. Уповноважити генерального директора Това-
риства або особу, що виконує його обов'язки, 
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих 
загальних зборів здійснювати всі необхідні дії 
щодо вчинення від імені Товариства правочинів, 
вказаних в цьому рішенні за умови одержання 
попереднього дозволу (згоди) Наглядової ради.

наглядова рада

повІдомлення
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

приватне аКцІонерне товариСтво «меХанІЗатор», код за 
ЄДРПОУ 01351532, місце знаходження: 14001 м. Чернігів, вул.Івана Мазепи, 
буд. 67, повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів 
акціонерів, які відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства відбу-
дуться 20 квітня 2018 року о 16.00 за місцезнаходженням Товариства: 
14001, Україна, м. чернігів, вул. Івана мазепи, 67 (приміщення адміні-
стративного корпусу, 2-й поверх)

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження про-

цедури та регламенту зборів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово – 

господарської діяльності за 2017 рік, основні напрямки діяльності Товариства 
у 2018 році.

4. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінан-
сово – господарської діяльності Товариства у 2017 році, та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році.
8. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі, а саме внесення змін щодо видів економічної діяль-
ності Товариства шляхом додаткового внесення до Єдиного державного 
реєстру їх окремих видів.

Реєстрація акціонерів Товариства або їх представників (за дорученням) 
відбудеться за місцезнаходженням Товариства в день проведення загальних 
зборів з 15.15 по 15.45 години. Для реєстрації акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів  належним чином 
оформлене доручення та документ, що посвідчує особу..

Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та 
відповідних положень пункту 10.2 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, ви-
дана акціонеромфізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних Зборах від імені акціонера юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може 
містити завдання щодо голосування з питань порядку денного. Якщо дові-
реність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питан-
ня 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 
24.00 год. 16 квітня 2017 року.

Станом на 02 березня 2018 року (дата складення переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів) загальна 
кількість акцій Товариства складає 1 905 720 (один мільйон дев’ятсот п'ять 
тисяч сімсот двадцять) штук простих іменних акцій. Кількість голосуючих 
акцій — 1 470 744 (один мільйон чотириста сімдесят тисяч сімсот сорок 
чотири) штуки простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск 
привілейованих акцій.

Ознайомитись з документами, пов’язаними із порядком денним можна 
за адресою: 14001, Україна, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 67, 2й поверх, 
з 08.00 до 17.00 у робочі дні або на власному вебсайті: http://01351532.wix.
com/mechanizator.

Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами – Гене-
ральний директор Горбаченко Святослав Семенович. Довідки за телефо-
нами: (0462) 672162, 672149

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.

Генеральний директор прат «меХанІЗатор»        С.С. Горбаченко

приватне аКцІонерне товариСтво «меХанІЗатор»
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1. ТОВ А.В.С. 31
2. ПРАТ АБСУКР 78
3. ПАТ АВТОВОДСЕРВІС 11
4. ПРАТ АВТОРАДІАТОР 17
5. ПРАТ АГРОСЕРВІС 62
6. ПАТ АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД 66
7. ПРАТ АЗОВЗОВНІШТРАНС 3
8. ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 48
9. ПРАТ АКТРАНС 73
10. ПРАТ АЛЬБАТРОС 82
11. ПРАТ АРМАПРОМ 59
12. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 31
13. АТ АТ «ЛЕКХІМ» 84
14. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 51
15. ПРАТ БАРВАПРОМТАРА 85
16. ПРАТ БАХМУТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 40
17. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС» 39
18. ПРАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 36
19. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 79
20. ПАТ БЛОК АГРОСВІТ 18
21. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 65
22. ПРАТ БУДМАРКЕТ 37
23. ПРАТ БУСЬКЕ «АГРОСЕРВІС» 86
24. ПРАТ ВАЖПРОМАВТОМАТИКА 51
25. ПРАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ 21
26. ПАТ ВЕПР 28
27. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 83
28. ПРАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 46
29. ПАТ ВИДУБИЧІ 13
30. ПРАТ ВИРОБНИЧОТОРГОВА ШВЕЙНА ФІРМА «ДАНА» 50
31. ПАТ ВІННИЧИНА 69
32. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 11
33. ПАТ ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 72
34. ПАТ ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 93
35. ПАТ ВОЛОДИМИРВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 96
36. ПРАТ ВСЕСВІТ 4
37. ПАТ ГЕДЕОН РІХТЕР УА 47
38. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ РИНОК 15
39. ПРАТ ДНІПРОВУД 90
40. ПАТ ДОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 71
41. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 22
42. ПРАТ ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 89
43. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 37
44. ПРАТ ЕЛОПАКФАСТІВ 12
45. ПРАТ ЕНЕРГОМЕРЕЖМОНТАЖ 85
46. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 28
47. ПРАТ ЄВРОПОРТ 7
48. ПРАТ ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА 44
49. ПАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАГРОПРОМЕНЕРГО 45
50. ПРАТ ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК 90
51. ПАТ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 70
52. ПАТ ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО 77
53. ПАТ ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТМУКАЧЕВО 36
54. ПАТ ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 23
55. ПРАТ ЗАПОРІЖАВТОТРАНС 13
56. ПРАТ ЗАПОРІЖАВТОТРАНС 80
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57. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 44
58. ПАТ ІЗЯСЛАВСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ 13
59. ПАТ ІНСТИТУТ ЦЕНТР 58
60. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД 45
61. ПРАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 33
62. ПРАТ КДЕМЗ 75
63. ПРАТ КЕРАМПРОМ 81
64. ПАТ КИЇВЗООВЕТПОСТАЧ 78
65. ПРАТ КИЇВЛАДА 5
66. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054 76
67. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННОПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 64
68. ПАТ КИЯНИ 60
69. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 56
70. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 41
71. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 42
72. ПАТ КОМПАНІЯ РОСТОК 14
73. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 33
74. ПРАТ ЛЗТД 42
75. ПАТ ЛИПОВЕЦЬАГРОТЕХСЕРВІС 68
76. ПАТ ЛУЦЬКАВТОДОР 26
77. ПАТ ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО 89
78. ПРАТ ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ № 536 92
79. ПАТ ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 23
80. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ 

УПРАВЛІННЯ №1
69

81. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІКЕРОГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 96
82. ПРАТ МАГАЗИН 450 7
83. ПРАТ МАРС 10
84. ПАТ МЕБЛІ 12
85. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 46
86. ПАТ МЕХАНІЗАТОР 100
87. ПРАТ МИКОЛАЇВЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 65
88. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №139 38
89. ПРАТ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ 98
90. ПРАТ МСЕРВІС 62
91. ПРАТ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПРОМПРИЛАД 67
92. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ 84
93. ПАТ НОВГОРОДСІВЕРСЬКЕ АТП 17443 11
94. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 157 93
95. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 20
96. ПРАТ НОВОПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 94
97. ПРАТ НОВЬЮЕНЕРГО 17
98. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД 54
99. ПАТ ОДЯГ. 25

100. ПАТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ 26
101. ПРАТ ПАКЕТ 88
102. ПАТ ПАТРІОТ 79
103. ПАТ ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ 

ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ
99

104. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 16
105. ПРАТ ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 53
106. ПАТ ПІДПРИЄМСТВО МЕДТЕХНІКА 77
107. ПРАТ ПЛАСТ 24
108. ПРАТ ПМК № 28 ВОДБУД 2
109. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 29
110. ПАТ ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ МІТЕЛ 81
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111. ПРАТ ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 8
112. ПРАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 87
113. ПРАТ ПРОМЕНЕРГОСБУТ 81
114. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ  ТЕЛЕКОМ 16
115. ПАТ ПТІ «КИЇВОРГБУД» 74
116. ПАТ РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА 77
117. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 2
118. ПРАТ СЕРВІСНАФТОГАЗ 38
119. ПАТ СЛАВУТИЧ 57
120. ПРАТ СЛАВУТСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 98
121. ПРАТ СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД 97
122. ПАТ СОЛДІ І КО 95
123. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №6 86
124. ПРАТ СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ «АВЛІТА» 81
125. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 64
126. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» 3
127. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 55
128. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТГАРАНТІЯ» 86
129. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» 19
130. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 80
131. ПРАТ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» 4
132. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 64
133. ПАТ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 42
134. ПАТ ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП 68
135. ПРАТ ТЕТРО 66
136. ПАТ ТЕХНОЛОГ 79
137. ПАТ ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО 94
138. ПАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 31
139. ПАТ ТРУББУДІНДУСТРІЯ 61
140. ПАТ ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС 67
141. ПРАТ УВТК 63
142. ПРАТ УЖГОРОДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 35
143. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ
35

144. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

18

145. ПАТ УКРВОДПРОЕКТ 34
146. ПРАТ УКРГАЗОТРЕЙД 27
147. ПАТ УНІВЕРСАМ № 20 17
148. ПАТ УНІВЕРСАМ № 22 15
149. ПРАТ УПТК 20
150. ПРАТ ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 53
151. ПРАТ ФІРМА БАКАЛІЯ 21
152. ПАТ ФОРУМ САТЕЛІТ 57
153. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ МІСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
81

154. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КХП 52
155. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 12
156. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «РОСІЯ» 91
157. ПАТ ЧЕРКАСБУД1 71
158. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 30
159. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 25
160. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 43
161. ПРАТ ЧУМАК 9
162. ПРАТ ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 8
163. ПРАТ ЮНІСТЬ 5 46

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18051
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
14.03.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


