
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
01.02.2018  м. Київ  № 50
Про затвердження Змін до 
Положення про припинен-
ня депозитарною устано-
вою провадження профе-
сійної діяльності на 
фондовому ринку – депо-
зитарної діяльності 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
26 лютого 2018 року за № 236/31688

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
частини сьомої статті 5, частини другої статті 20 Закону 
України «Про депозитарну систему України», Закону 
України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстра-
цію обтяжень», з метою удосконалення питань, 
пов’язаних з припиненням депозитарною установою про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
депозитарної діяльності, 

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

1. Затвердити Зміни до Положення про припинення 
депозитарною установою провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року 
№ 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 квітня 2014 року за № 459/25236 (із змінами), що до-
даються.

2. Департаменту регулювання професійних учасників 
ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

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

5. Центральному депозитарію цінних паперів привес-
ти свої внутрішні документи у відповідність із цим рішен-
ням не пізніше 3 місяців з дати набрання чинності цим 
рішенням.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 50 від 01.02.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

№52 (2805) 16.03.2018 р. (частина 1)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку 
01 лютого 2018 року № 50
Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2018 року
за № 236/31688

Зміни до Положення про припинення депозитарною 
установою провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку – депозитарної діяльності

1. У розділі І:
1) абзац п’ятий пункту 2 викласти у такій редакції:
«дата припинення діяльності – установлена цим Поло-

женням дата, починаючи з якої Депозитарна установа при-
пиняє здійснення депозитарних операцій за рахунками у 
цінних паперах депонентів та власників цінних паперів, ра-
хунки яких обслуговуються Депозитарною установою на під-
ставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування 
рахунків у цінних паперах власників, крім операцій, пов’язаних 
із підготовкою інформації та документів, передбачених цим 
Положенням, а також припиняє здійснення виплати коштів, 
отриманих за наслідками погашення цінних паперів, та/або 
виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами, та почи-
наючи з якої, Центральний депозитарій цінних паперів та 
Національний банк України припиняють проведення депози-
тарних операцій за рахунком у цінних паперах Депозитарної 
установи за її розпорядженнями, крім операції переказу цін-
них паперів з рахунку Депозитарної установи на рахунок де-
позитарної установи-правонаступника;»;

2) доповнити розділ після пункту 10 новими пунктами 
11, 12 такого змісту:

«11. Депозитарна установа до кінця операційного дня, 
що передує даті припинення діяльності, зобов’язана за-
вершити або відмінити виконання розпоряджень депо-
нентів, які були ініційовані Депозитарною установою в 
Центральному депозитарії цінних паперів та/або Націо-
нальному банку України.

12. Депозитарна установа до дати припинення діяль-
ності зобов'язана складати та надавати Центральному 
депозитарію за його розпорядженнями облікові реєстри 
власників іменних цінних паперів, здійснювати виплати 
коштів за наслідком погашення цінних паперів та випла-
ти доходів (дивідендів) за цінними паперами.».

У зв’язку з цим пункт 11 вважати пунктом 13;
3) у пункті 13 слова «та її територіальні управління» 

виключити.
2. У розділі ІІ:
1) в абзаці другому пункту 4 слово «/або» виключити;
2) у пункті 6:
абзац шостий виключити. 
У зв’язку з цим абзаци сьомий – дев’ятий вважати аб-

зацами шостим – восьмим відповідно;
абзац восьмий виключити;
3) абзац дев’ятий пункту 8 після слів «випуску цінних 

паперів» доповнити словами «, звернення заставодер-
жателем стягнення на цінні папери, які є предметом за-
стави, у позасудовому порядку до депозитарної установи-
правонаступника».

3. У пункті 3 розділу ІІІ:
1) в абзаці другому цифри та слова «20 робочих днів з 

дня прийняття» замінити цифрами та словами «15 ка-
лендарних днів з дати початку припинення діяльності»;

2) в абзаці шостому слова «Депозитарною установою-
правонаступником» замінити словами «депозитарною 
установою-правонаступником».

4. У розділі ІV:
1) у главі 1:
у пункті 2 слова «3 робочих днів» замінити словами 

«10 робочих днів»;
пункти 4 – 6 викласти в такій редакції:
«4. Передавання баз даних та документів, зазначених 

у пункті 3 цієї глави, оформлюється актом приймання-
передавання, який підписується уповноваженими особа-
ми Депозитарної установи, депозитарної установи-
правонаступника й складається не менше ніж у трьох 
примірниках (один примірник залишається у Депозитар-
ної установи, інші два надаються депозитарній установі-
правонаступнику та органу ліцензування). 

Не пізніше наступного робочого дня після підписання 
акта приймання-передавання Депозитарна установа та де-
позитарна установа-правонаступник мають надати Цен-
тральному депозитарію та/або Національному банку Украї-
ни розпорядження на переказ усіх цінних паперів, які 
залишились на рахунку у цінних паперах Депозитарної 
установи станом на дату припинення діяльності, з рахунку у 
цінних паперах Депозитарної установи на рахунок у цінних 
паперах депозитарної установи-правонаступника. 

5. Переказ усіх цінних паперів з рахунку у цінних папе-
рах Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах 
депозитарної установи-правонаступника у Центрально-
му депозитарії цінних паперів та/або у Національному 
банку України здійснюється ним (ними) протягом 3 робо-
чих днів з дня отримання від Депозитарної установи та 
депозитарної установи-правонаступника розпоряджень 
про переказ цінних паперів.

За результатами такого (таких) переказу (переказів) 
Центральний депозитарій цінних паперів та/або Націо-
нальний банк України мають надати Депозитарній уста-
нові та депозитарній установі-правонаступнику довідки 
про проведену(ні) операцію(її) та довідки про стан їх ра-
хунків у цінних паперах відповідно до Правил та/або ін-
ших внутрішніх документів Центрального депозитарію/
Національного банку України.

Переказ коштів, що надійшли на грошовий рахунок Цен-
трального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому 
центрі відповідно до підпункту 3 пункту 3 цієї глави, на гро-
шовий рахунок депозитарної установи-правонаступника за-
безпечується Центральним депозитарієм цінних паперів за 
розпорядженням Депозитарної установи не пізніше 3 робо-
чих днів з дня отримання цих коштів у порядку, визначеному 
внутрішніми документами Центрального депозитарію цін-
них паперів.

Після проведення зазначеної(их) операції(й) переказу(в) 
та отримання від Центрального депозитарію цінних паперів 
та/або Національного банку України довідки про проведену(і) 
операцію(ї) та довідки (довідок) про стан її рахунку(ів) у цін-
них паперах Депозитарна установа вважається такою, що 
припинила Діяльність депозитарної установи. 

Депозитарна установа не пізніше 5 робочих днів після 
отримання довідки (довідок) про стан її рахунку у цінних 
паперах має подати до органу ліцензування заяву на 
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анулювання Ліцензії, та/або ліцензії на провадження ді-
яльності із зберігання активів ІСІ, та/або діяльності із 
зберігання активів пенсійних фондів та документи, ви-
значені нормативно-правовим актом щодо зупинення дії 
та анулювання ліцензії на окремі види професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

6. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам, що 
не закрили свої рахунки у Депозитарній установі, або 
власникам цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися 
Депозитарною установою відповідно до договору з емі-
тентом, та зарахування на них цінних паперів здійснюють-
ся депозитарною установою-правонаступником протягом 
30 календарних днів після підписання акта приймання-
передавання на підставі отриманих документів.

Зарахування депозитарною установою-правонаступником 
цінних паперів, прав на цінні папери здійснюється відповідно 
до отриманих Переліків та виписок про стан рахунків у цін-
них паперах депонентів та/або облікових реєстрів власників 
цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися Депозитар-
ною установою відповідно до договору з емітентом. Якщо 
цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, зарахування 
прав на ці цінні папери здійснюється з тим самим режимом 
обтяження зобов'язаннями.»;

2) пункти 4 – 6 глави 2 викласти в такій редакції:
«4. Передавання баз даних та документів, зазначених 

у пункті 3 цієї глави, оформлюється актом приймання-
передавання, який підписується уповноваженими особа-
ми Депозитарної установи, депозитарної установи-
правонаступника й складається не менше ніж у трьох 
примірниках (один примірник залишається у Депозитар-
ної установи, інші два надаються депозитарній установі-
правонаступнику та органу ліцензування). 

Не пізніше наступного робочого дня після підписання 
акта приймання-передавання Депозитарна установа та де-
позитарна установа-правонаступник мають надати Цен-
тральному депозитарію та/або Національному банку Украї-
ни розпорядження на переказ усіх цінних паперів, які 
залишились на рахунку у цінних паперах Депозитарної 
установи станом на дату припинення діяльності, з рахунку у 
цінних паперах Депозитарної установи на рахунок у цінних 
паперах депозитарної установи-правонаступника. 

5. Переказ усіх цінних паперів з рахунку у цінних папе-
рах Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах 
депозитарної установи-правонаступника у Центрально-
му депозитарії цінних паперів та/або у Національному 
банку України здійснюється ним (ними) протягом 3 робо-
чих днів з дня отримання від Депозитарної установи та 
депозитарної установи-правонаступника розпоряджень 
про переказ цінних паперів.

За результатами такого (таких) переказу (переказів) 
Центральний депозитарій цінних паперів та/або Націо-
нальний банк України мають надати Депозитарній уста-
нові та депозитарній установі-правонаступнику довідки 
про проведену(ні) операцію(її) та довідки про стан їх ра-
хунків у цінних паперах відповідно до Правил та/або ін-
ших внутрішніх документів Центрального депозитарію/
Національного банку України.

Переказ коштів, що надійшли на грошовий рахунок Цен-
трального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому 
центрі відповідно до підпункту 3 пункту 3 цієї глави, на гро-
шовий рахунок депозитарної установи-правонаступника за-

безпечується Центральним депозитарієм цінних паперів за 
розпорядженням Депозитарної установи не пізніше 3 робо-
чих днів з дня отримання цих коштів у порядку, визначеному 
внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних 
паперів.

Після проведення зазначеної(их) операції(й) 
переказу(ів) та отримання від Центрального депозитарію 
цінних паперів та/або Національного банку України до-
відки про проведену(і) операцію(ї) та довідки (довідок) 
про стан її рахунку(ів) у цінних паперах Депозитарна 
установа вважається такою, що припинила Діяльність 
депозитарної установи. 

У разі припинення Депозитарною установою Діяльності 
депозитарної установи відповідно до рішення її уповноваже-
ного органу Депозитарна установа не пізніше 5 робочих днів 
після отримання довідки (довідок) про стан її рахунку у цін-
них паперах має подати до органу ліцензування заяву на 
анулювання Ліцензії, та/або ліцензії на провадження діяль-
ності із зберігання активів ІСІ, та/або діяльності із зберігання 
активів пенсійних фондів та документи, визначені 
нормативно-правовим актом щодо зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів).

6. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам, що 
не закрили свої рахунки у Депозитарній установі, або 
власникам цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися 
Депозитарною установою відповідно до договору з емі-
тентом, та зарахування на них цінних паперів здійснюють-
ся депозитарною установою-правонаступником протягом 
30 календарних днів після підписання акта приймання-
передавання на підставі отриманих документів.

Зарахування депозитарною установою-правонаступником 
цінних паперів, прав на цінні папери здійснюється відповідно 
до отриманих Переліків та виписок про стан рахунків у цін-
них паперах депонентів та/або облікових реєстрів власників 
цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися Депозитар-
ною установою відповідно до договору з емітентом. Якщо 
цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, зарахування 
прав на ці цінні папери здійснюється з тим самим режимом 
обтяження зобов'язаннями.»;

5. У розділі V:
1) у главі 2: 
абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
«1. Для передання Депозитарною установою уповнова-

женому на зберігання або депозитарній установі-
правонаступнику (далі – Уповноважений суб'єкт) бази да-
них, копії баз даних (у випадках, встановлених підпунктом 1 
пункту 1 глави 1 цього розділу), архіви баз даних, докумен-
ти, визначені цим Положенням, подання яких передбачено 
у формі електронного документа або які оформлені та збе-
рігалися в Депозитарній установі у формі електронних до-
кументів, повинні бути надані на типах носіїв інформації та 
у форматах електронної інформації, узгоджених з ними.»;

підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:
«1) документи, на підставі яких були відкриті рахунки у 

цінних паперах депонентам та вносились зміни до анкет ра-
хунків у цінних паперах депонентів (включаючи документи, 
якими були підтверджені повноваження осіб діяти від імені 
депонентів), усі первинні документи, що надходили від депо-
нентів Депозитарної установи або органів державної влади, 
на підставі яких здійснювались депозитарні операції, доку-
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНфоРмАцІйНІ ПоВІдомЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 15.03.2018 № 87-ца-уп-дУ, 
винесеної у відношенні ТоВ «фІНКом - ІНВЕСТ» (іденти-
фікаційний код юридичної особи - 37471006) за невико-

нання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних 
умов у відношенні ТОВ «ФІНКОМ – ІНВЕСТ», застосовано 
санкцію у вигляді анулювання ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитар-
ної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депози-
тарної установи - серії АЕ № 286633 від 12.10.2013.

15.03.2018 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.

менти, які оформлювались у процесі виконання депозитар-
них операцій та які зберігались Депозитарною установою у 
формі паперових документів, що передаються на зберігання 
Уповноваженому суб'єкту, мають бути розміщені в окремих 
папках за кожним депонентом, а у разі проведення процеду-
ри дематеріалізації/забезпечення існування іменних цінних 
паперів у бездокументарній формі – за кожним емітентом.

Документи разом з описом документів у кожній папці, що 
передаються на зберігання уповноваженому на зберігання у 
формі паперових документів, повинні бути прошиті, прону-
меровані та засвідчені підписом керівника Депозитарної 
установи або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі 
відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної 
особи. На титульному аркуші мають бути зазначені назва 
«Депонент», у разі проведення процедури дематеріалізації/
забезпечення існування іменних цінних паперів у бездоку-
ментарній формі – зазначені назва «Емітент», у випадку 
припинення діяльності із зберігання активів ІСІ – «Інститут 
спільного інвестування», у випадку припинення діяльності із 
зберігання активів пенсійних фондів – «Пенсійний фонд»; 
повне найменування депонента – юридичної особи, або емі-
тента, або ІСІ, або пенсійного фонду; прізвище, ім'я, по бать-
кові депонента – фізичної особи; номер і дата укладення 
договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних па-
перах; у випадку припинення діяльності із зберігання активів 
ІСІ – реквізити договору про обслуговування зберігачем ак-
тивів ІСІ, у випадку припинення діяльності із зберігання акти-
вів пенсійних фондів – реквізити договору про обслуговуван-
ня пенсійних активів; дата завершення процедури закриття 
рахунків депонентами/емітентами/ІСІ/пенсійним фондом 
відповідно до вимог цього Положення;»;

2) у пункті 2 глави 3:
абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції;
«1) при прийманні баз даних, копії баз даних та архівів 

баз даних, документів, визначених цим Положенням, по-
дання яких передбачено у формі електронного документа 
або які оформлені та зберігалися в Депозитарній установі 
у формі електронних документів, виконуються такі дії:»;

абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції;
«2) при прийманні документів, визначених цим Поло-

женням, подання яких передбачено у формі паперових 
документів, працівник Уповноваженого суб'єкта має:».

6. У розділі VІ:
1) у реченні третьому абзацу п’ятого пункту 2 слово 

«зміни» виключити;
2) у пункті 9:
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом 

другим такого змісту:
«Уповноважений на зберігання протягом 3 робочих 

днів має розмістити на своєму офіційному сайті повідом-
лення про отримання пропозиції депозитарної установи 
щодо передачі їй отриманих від Депозитарної установи 
бази даних, архіву баз даних, документів, невиплачених 
коштів (за наявності) та повідомити орган ліцензування, 
Національний банк України про таке звернення.».

У зв’язку з цим абзаци другий – шістнадцятий вважати 
відповідно абзацами третім – сімнадцятим;

в абзаці третьому цифри «10» замінити цифрами «30»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«депозитарна установа здійснює професійну депози-

тарну діяльність (депозитарну діяльність депозитарної 
установи та депозитарну діяльність зберігача цінних па-
перів) не менше 6 років;»;

абзаци шостий, сьомий викласти в такій редакції:
«протягом останніх трьох років не було зафіксовано 

факту порушення законодавства про цінні папери, 
нормативно-правових актів органу ліцензування та лі-
цензійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (за винятком, якщо справа щодо лі-
цензіата була закрита, постанова про накладення санкції 
за правопорушення на ринку цінних паперів була скасо-
вана за ініціативою органу ліцензування, а також якщо 
санкція була скасована у судовому порядку);

органом ліцензування на депозитарну установу протя-
гом усього терміну провадження нею депозитарної діяль-
ності не було накладено санкцій у зв'язку з порушенням 
прав інвесторів, порушенням порядку обліку прав на цінні 
папери, внесення змін до системи депозитарного обліку;»;

в абзаці дванадцятому:
після слів «органу ліцензування» доповнити словами 

«та/або Національному банку України»;
цифру «5» замінити цифрами «15»;
доповнити пункт після абзацу тринадцятого новим аб-

зацом чотирнадцятим такого змісту:
«Уповноважений на зберігання протягом 3 робочих 

днів має розмістити на своєму офіційному сайті повідом-
лення про факт передачі депозитарній установі отрима-
них від Депозитарної установи бази даних, архіву баз да-
них, документів та невиплачених коштів (за наявності).».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий –сімнадцятий вва-
жати відповідно абзацами п’ятнадцятим – вісімнадцятим.

директор департаменту регулювання 
професійних учасників 
ринку цінних паперів  І. Курочкіна 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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Повідомлення  
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче 
підприємство «Радій» 

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство 
«Радій» (код ЄДРПОУ 14312430, місцезнаходження: 25009, м. Кіровоград, 
вул. Героїв Сталінграда, 29), надалі – Товариство, повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 
року за адресою: м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29, будинок 
культури Товариства, актовий зал №1.

Початок зборів о 10:00 годині. Реєстрація учасників для участі у загаль-
них зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 8:30 до 9:40 
години. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 16 квітня 2018 року.

Для участі у зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник 
акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством України. 

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2017 рік. Визначення осно-

вних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

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

5. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2017 

році.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прий-
няття такого рішення.

9. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з чле-

нами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з ними.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в 
новій редакції.

13. Внесення змін до положень Товариства про загальні збори, наглядо-
ву раду, дирекцію та ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в 
новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.radiy.com

Загальна кількість акцій Товариства – 5640000шт., голосуючих акцій – 
4376166шт. станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення загальних зборів.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних 
зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства: м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29 у робочі дні з 9:00 до 16:00, 
кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративного будинку, а в день прове-
дення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
секретар наглядової ради Радіонова Т.А. 

Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51, внутр.5-51.
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. 
Після отримання цього повідомлення кожен 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, а 
щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення загальних зборів, шляхом особистого письмового звер-
нення до наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань та відповідати вимогам ч.2, ч.3 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні това-
риства».

 Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про Дирекцію Товариства.

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 денно-
го загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. 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, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних 
зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та 
голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПАТ « НВП «Радій»

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності

ПАТ «НВП «Радій» 
Найменування показника Період

попередній 
2016 р.

звітний 
2017 р.

Усього активів (тис. грн.) 771 127 1 139 004
Основні засоби (тис. грн.) 78 427 83 717
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.) 12 935 34 714
Запаси (тис. грн.) 166 713 281 005
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.) 332 229 540 713
Статутний капітал (тис. грн.) 29 610 29 610
Поточні зобов’язання (тис. грн.) 461 258 825 079
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.) – 14 175 4 056
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 640 000 5 640 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 987 1057

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«НАУКоВо-ВИРобНИчЕ ПІдПРИємСТВо «РАдІй»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – Загальні Збори) з проектом порядку денного 
до уваги акціонерів ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА

«КоЗЕЛЕцЬКЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ ПІдПРИємСТВо 17440»  
(надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: вул.Магістральна, б. 13, смт. Козелець, 
Чернігівської обл., Україна, 17000.

Повідомляємо про скликання «27» квітня 2018 р. о 10 годині 00 хв. 
Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОЗЕЛЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17440», Код 

ЄДРПОУ 03119629, місце проведення за адресою місцезнаходження Това-
риства: приміщення актового залу, вул. магістральна, б. 13, смт. Козе-
лець, чернігівська обл., Україна, 17000. 

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення 
Загальних Зборів з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв.

Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-

ня повноважень членів лічильної комісії. 
2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних 

Зборів.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«КоЗЕЛЕцЬКЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ ПІдПРИємСТВо 17440»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 16 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

3. Розгляд Звіту Директора Товариства про фінансово-господарську ді-
яльність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора Товариства за 2017 р. 

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2017 р.

5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товари-
ства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 
Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених 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 784,0 1170,0
Основні засоби 463,0 539,0
Довгострокові фінансові інвестиції:
Запаси 47,0 185,0
Сумарна дебіторська заборгованість 59,0 31,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 215,0 415,0
Нерозподілений прибуток -434,0 -121,0
Власний капітал
Статутний капітал 289,0 289,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 67,0 142,0
Чистий прибуток (збиток) -313,0 -380,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1155960 1155960
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 14 19

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у За-
гальних Зборах: станом на 24 годину - на «23» квітня 2018 року - за три 
робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, а саме 20.03.2018 року, загальна 
кількість акцій складає 1 155 960 штук простих акцій, кількість голосуючих 
акцій становить 811 246 штук. 

Учасникам Загальних Зборів необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу їм прав 
на участь у Загальних Зборах, оформлену згідно з законодавством України 
та документ, що посвідчує особу. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до 
Загальних Зборів в робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись 

за адресою місцезнаходження Товариства: вул. Магістральна, б. 13, смт. Ко-
зелець, Чернігівська обл., Україна, 17000, в кабінеті бухгалтерії Товариства, 
а також в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення. Адре-
са власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
Зборів: atp-17440.in.ua. Посадова особа, відповідальна за письмові відпо-
віді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів та порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Товариства – Директор Козлачков Олександр Володимирович. 
Тел. для довідок: 04646-2-14-37

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту 
порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання 
та/або проекту рішення. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. 
У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів То-
вариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів 
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок ден-
ний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціо-
нерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться 
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропо-
нованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають 
право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропо-
зицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими поса-
довими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Дові-
реність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голо-
сування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із за-
значенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Ак-
ціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право 
у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних 
Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування 
на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, 
якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників 
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше. 

директор  о.В.Козлачков

Приватне акціонерне товариство «Жежелівський кар’єр»
яке знаходиться за адресою: 22116, Вінницька обл., Козятинський район, 

с. Жежелів, вул. Кар’єрна повідомляє про проведення чергових Загальних 
зборів акціонерів (далі – Загальні збори) , що відбудуться 17 квітня 2018 року 
об 17год.00хв. за адресою: 22116, Вінницька обл., Козятинський район, 
с. Жежелів, вул. Кар’єрна, кабінет Генерального директора ПрАТ «Жеже-
лівський кар’єр». Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які при-
були для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Жежелівський 
кар’єр» відбуватиметься з 16 го дини 00 хвилин до 16 години 50 хвилин за 
місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах – 24 годин 00 хвилин 11 квітня 2018р.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Жежелівський 
кар’єр» акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та 
довіреність на право участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Же-
желівський кар’єр», оформлену у відповідності до законодавства України. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерно-
го товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам в межах загального 
розміру належного йому пакета акцій.

Під час підготовки до чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Жеже-
лівський кар’єр» акціонери мають право ознайомитися з матеріалами чер-

гових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Жежелівський кар’єр» та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових 
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Жежелівський кар’єр». Ознайомлення з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
відбувається починаючи з дати надіслання даного повідомлення до дати 
проведення чергових загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю 
у робочий час з 9.00 до 17.00 за адресою: 22116, Вінницька обл., Козятин-
ський район, с. Жежелів, вул. Кар’єрна, кабінет секретаря Генерального 
директора ПрАТ «Жежелівський кар’єр», за заявою на ім'я Генерального 
директора Товариства. В день проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «Жежелівський кар’єр» ознайомлення акціонерів з матеріалами 
чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Жежелівський кар’єр» та доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
відбувається також у місці проведення чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Жежелівський кар’єр» з 16:00 до 16:50.

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Генеральний директор Смірнов Александр. Додаткову інформацію 
можливо отримати за телефоном: (097) 945-07-92.

Кожний акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Жежелівський кар’єр» внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «Жежелівський кар’єр», а також не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів, щодо нових кандидатів до складу органів то-
вариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЖЕЖЕЛІВСЬКИй КАР’єР»
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ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-

менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів ПрАТ «Жежелівський кар’єр».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 00292379.
smida.gov.ua

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів: за станом на 05.03.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 
52 518 760 штук, кількість голосуючих акцій становить 52 518 760 штук.

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, 
та проекти рішень з питань порядку денного:

1. обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень лічильної комісії попереднього складу.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду. 

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів 
за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік;
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-

чинів.

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

8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів з 
заінтересованістю.

9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції та затвердження нової редакції статуту. Визначення упов-
новаженої особи для здійснення реєстрації нової редакції статуту.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн)
Найменування показника Період

2017 
звітний

2016 
попередній

Усього активів 22079 20081
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11517 11518
Запаси  5321 3417
Сумарна дебіторська заборгованість  1986  2572
Гроші та їх еквіваленти  2860 2425
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14109 -13204
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 13130 13130
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 20809 17656
Поточні зобов'язання і забезпечення 35 19
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (905) (13204)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52 518 760 52 518 760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,000269 -0,000251

Генеральний  директор Александр Смірнов.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ХУСТСЬКИй КАР’єР»

яке знаходиться за адресою: 90410, Закарпатська обл., Хустський район, 
с. Рокосово, вул. Промзона 1 повідомляє про проведення чергових Загаль-
них зборів акціонерів (далі – Загальні збори) , що відбудуться 19 квітня 2018 
року об 10год.00хв. за адресою: 90410, Закарпатська обл., Хустський 
район, с. Рокосово, вул. Промзона 1, кабінет Генерального директора 
ПрАТ «Хустський кар’єр». Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, 
які прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Хуст-
ський кар’єр» відбуватиметься з 09 го дини 00 хвилин до 09 години 50 хвилин 
за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах – 24 годин 00 хвилин 13 квітня 2018р.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Хустський 
кар’єр» акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та 
довіреність на право участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ 
«Хустський кар’єр», оформлену у відповідності до законодавства України. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонер-
ного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам в межах загального 
розміру належного йому пакета акцій.

Під час підготовки до чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хустський 
кар’єр» акціонери мають право ознайомитися з матеріалами чергових загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «Хустський кар’єр» та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «Хустський кар’єр». Ознайомлення з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається починаю-
чи з дати надіслання даного повідомлення до дати проведення чергових за-
гальних зборів у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 9.00 до 
17.00 за адресою: 90410, Закарпатська обл., Хустський район, с. Рокосово, 
вул. Промзона 1, кабінет секретаря Генерального директора ПрАТ «Хустський 
кар’єр», за заявою на ім’я Генерального директора Товариства. В день про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хустський кар’єр» озна-
йомлення акціонерів з матеріалами чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«Хустський кар’єр» та документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, відбувається також у місці проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «Хустський кар’єр» з 09:00 до 09:50.

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Генеральний директор Смірнов Александр. Додаткову інформацію 
можливо отримати за телефоном: (097) 945-07-92.

Кожний акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хустський кар’єр» внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Хустський кар’єр», а також не пізніше ніж за сім днів до дати прове-
дення загальних зборів, щодо нових кандидатів до складу органів товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів ПрАТ «Хустський кар’єр».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 05467613.
smida.gov.ua

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів: за станом на 05.03.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 
13 114 080 штук, кількість голосуючих акцій становить 13 114 080 штук.
Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, 

та проекти рішень з питань порядку денного:
1. обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про при-

пинення повноважень лічильної комісії попереднього складу.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвер-

дження заходів за результатами його розгляду. 
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів 

за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік;
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пра-

вочинів.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів.
8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів з 

заінтересованістю.
9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції та затвердження нової редакції статуту. Визначення упо-
вноваженої особи для здійснення реєстрації нової редакції статуту.

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

Найменування показника Період
2017 

звітний
2016 

попередній
Усього активів 31981,3 21148,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16566,2 18382,2
Запаси  1871,2 1263,1
Сумарна дебіторська заборгованість  1567,1  691,2
Гроші та їх еквіваленти  10135,4 744,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8614,9 -11518,1
Власний капітал -90,6 -2336,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3278,5 3278,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 13226,2 7485,5
Поточні зобов'язання і забезпечення 18845,7 15999,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2903,2 7318,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13 114 080 13 114 080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

Генеральний директор  Александр Смірнов.
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РАдІо i ТЕЛЕбАчЕННЯ»

(місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Олегівська, 34-Б) 
(далі – Товариство)

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 
19 квітня 2018 року о 14.00

за адресою: м. Київ, вул. олегівська, 34-б, технологічна будівля №1, 
кімната №5.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 13.00 до 14.00 
в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), довіреність на право участі у зборах, 
оформлену вiдповiдно до чинного законодавства (для представників акціо-
нерів).

Довідки за телефоном: 044-425-14-37.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах - 19.04.2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
1. Обрання робочих органів загальних зборів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2017 році.
3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затверджен-

ня річного звіту та балансу за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства 

за підсумками роботи у 2017 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2018-2019 рр.

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

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 2632 2062
Основні засоби 416,0 408,0
Довгострокові фінансові інвестиції 11,0 11,0
Запаси 116,0 113,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1504,0 1391,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 529,0 82,0
Нерозподілений прибуток 1264,0 1010,0
Власний капітал 518,0 518,0
Статутний капітал 124,0 124,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 83 135
Чистий прибуток (збиток) 0,51371 0,0485
Середньорічна кількість акцій 494440 494440
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

– –

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 44 40

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денно-
го зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Оле-
гівська, 34-Б, приймальня, у робочі дні з 10.00 до 12.00. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Голова правління Осадчий Вадим Вячеславович.

Голова правління ПрАТ «Радiо i телебачення»             осадчий В.В.

Наглядова рада ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИ-
СТВА «КИЇВСЬКИй дЕРЕВообРобНИй КомбІНАТ», 
ідентифікаційний код 05421634, яке знаходиться за адресою: 01013, м. Київ, 
вул. деревообробна, буд. 5, (надалі - Товариство) повідомляє про про-

ведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).
дата та час проведення Зборів: 17 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв.
місце проведення Зборів: 01013, м. Київ, вул. деревообробна, буд. 3, 

актовий зал клубу Київського вищого професійного училища дерево-
обробки.

час початку реєстрації учасників Зборів: 17 квітня 2018 року о 14 год. 
00 хв. час закінчення реєстрації учасників Зборів: 17 квітня 2018 року о 
14 год. 55 хв.

дата та час відкриття Зборів: 17 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: 01013, м. Київ, вул. Деревооброб-

на, буд. 3, актовий зал клубу Київського вищого професійного училища де-
ревообробки. дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах: 11 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повно-

важень.
2. Розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його 

розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результа-

тами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом. 
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 10004 10004
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3958 4052
Запаси 77 77
Сумарна дебіторська заборгованість 679 706
Гроші та їх еквіваленти 97 12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5796 5820
Власний капітал 9555 9531
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7090 7090
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 24 67
Середньорічна кількість акцій (шт.) 709010 709010
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн). 0.09 0.12

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведен-

ня акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за 
адресою: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, в робочі дні з 9 год. 00 хв. 
до 16 год. 30 хв. з перервою на обід з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., а в день про-
ведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодав-
ством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
директор Бродський Євген Юрійович. Телефон для довідок: 044-467-70-34.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
акціонери мають право: 

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до 
дати їх проведення;

- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі 
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених 
статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведен-
ня Зборів до дати їх проведення;

- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати 
проведення Зборів; 

- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Зборів Товариства 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.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в 
Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та 
довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право 
участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи 
депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та 
здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціо-
нер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника 
для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну 
комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представ-
ників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та від-
повідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування. 

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення Зборів становить 709 010 штук. За-
гальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 521 413 штук. 
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: kyivdok.at24.com.ua 

Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСЬКИй доК»
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Шановний акціонер
Приватне акціонерне товариство «Чернігівська взуттєва фабрика «Бере-

гиня» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що 
відбудуться 19 квітня 2018 року о 15:00 год. за адресою: м. чернігів, 
вул. Родімцева, 16 (в приміщенні їдальні). Реєстрація акціонерів для 
участі у загальних зборах 19 квітня 2018 року з 14:40 год. до 14:55 год. за 
місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, – на 24:00 год. 13 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів ПрАТ «ЧВФ «Бере-

гиня».
3. Обрання секретаря чергових Загальних Зборів акціонерів Товари-

ства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
5. Затвердження звіту Наглядової ради за результатами роботи ПрАТ «ЧВФ 

«Берегиня» у 2017 році.
6. Затвердження звіту Генерального директора про результати роботи 

Товариства у 2017 році.
7. Затвердження висновку Ревізора ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» про резуль-

тати діяльності Товариства у 2017 році.
8. Затвердження річного фінансового звіту ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» за 

2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік і виплату дивідендів.
10. Затвердження плану розподілу прибутку ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» на 

2018 рік.
Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготов-
ки до чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, у робочі дні з поне-
ділка по п’ятницю з 14:00 год. до 17:00 год. за місцезнаходженням ПрАТ «ЧВФ 
«Берегиня» (м. Чернігів, вул. Родімцева, 16) у кабінеті головного бухгалтера, 
а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних Зборів 
акціонерів Товариства www.beregynya.com.ua. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер 
Кобижча Катерина Миколаївна. Довідки за тел. (0462) 647-991, 676-917. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «чернігівська взуттєва фабрика «берегиня»

№ 
п/п

Найменування показника Період
Звіт 2017р., 

тис.грн.
Попередній 

2016р., тис.грн.
1. Разом активів 33 449 28 222
2. Основні засоби 9 390 8 794
3. Довгострокові фінансові і інвестиції - -
4. Запаси 28 324 21 921
5. Сумарна дебіторська заборгованість 697 1 263
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 46 670
7. Нерозподілений прибуток 20 323 15 728
8. Власний капітал 21 315 16 797
9. Статутний капітал 500 500
10. Довгострокові зобов’язання 199 199
11. Поточні зобов’язання 10 031 9 713
12. Чистий прибуток (збиток) 4 595 2 907
13. Середньорічна кількість акцій 999 972 999 972
14. Кількість власних акцій викуплених 

протягом періоду
- -

15. Загальна кількість коштів витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

16. Чисельність працівників на кінець 
року

231 247

Для реєстрації акціонери ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» повинні мати при собі 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати 
довіреність про підтвердження їхніх повноважень, оформлену і засвідчену 
у відповідності до вимог чинного законодавства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпо-
відні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного 
Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «чЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТєВА фАбРИКА «бЕРЕГИНЯ»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«АВТомобІЛЬНА КомПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА»

(місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 8) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 20 квітня 2018 року о 15:00 за адресою: 03035, м. Київ, вул. Сурі-
кова, буд. 3, корп. 8-б, 2-й поверх, офіс компанії «Ісузу Авто, Україна».

Час реєстрації акціонерів для участі у зборах з 14:15 до 14:45 за місцем 
проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів – станом на 24:00 16.04.2018р.

Проект порядку денного та проекти рішень:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова 

Лічильної комісії – Усенко Андрій Ігорович, Член Лічильної комісії – Юркевич 
Ірина Володимирівна.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-
сування на загальних зборах.

Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів 
для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх 
отримання підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі 
недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з 
обов’язковим зазначенням підстав недійсності.

3. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Матяшову 

Інну Павлівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Мудрицького 
Дмитра Олександровича.

4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році та визнати ді-
яльність виконавчого органу задовільною.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

Проект рішення: затвердити висновок Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 

за 2017 рік.
Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 2. За-

твердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства за 2017 рік.
Проект рішення: за підсумками 2017 року дивіденди не нараховувати та 

не виплачувати. 
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 16 007 15 189
Основні засоби 34 60
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6 914 7 136
Сумарна дебіторська заборгованість 4 913 2 413
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 145 5 578
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (9 452) (10 224)
Власний капітал 15 548 14 776
Статутний капітал 25 000 25 000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 443 404
Чистий прибуток (збиток) 772 1 424
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 000 25 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4

Адреса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.
isuzu.com.ua/

Ознайомитись із документами, що пов’язані з порядком денним, можли-
во за адресою: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп. 8-Б, 2-й поверх, 
офіс компанії «Ісузу Авто, Україна» в робочі дні з 09:00 до 13:00. 

Посадова особа, яка є відповідальною за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – в.о. Генерального директора – Матяшова Інна Пав-
лівна.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу – паспорт. Представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно 
діючого законодавства України та документ, що посвідчує особу. 

Телефон для довідок: (044) 359 00 91.
В.о. генерального директора  матяшова І.П.
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відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту 
порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку 
денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати про-
ведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/
вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі 
пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів 
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із за-
пропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право 
оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до про-
екту порядку денного Загальних 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 депозитарною 
установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її 

органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представ-
ник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право 
у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних 
Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на 
Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для 
участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників акціонера, реє-
струється той представник, довіреність якому видана пізніше. 

Наглядова рада ПрАТ «ЧВФ «Берегиня»
Генеральний директор  бас А.о.

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЄЖДА» (місцезнаходжен-

ня: 50102, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Олександра 
Станкова, 10, далі - Товариство) повідомляє про скликання чергових За-
гальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які відбудуться «24» квіт-
ня 2018 року о 10.00 годині за адресою: м. Кривий Ріг, вул. олександра 
Станкова, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
буде здійснюватися «24» квітня 2018 року за місцем їх проведення з 09.00 
до 09.45 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно з 
переліком акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних збо-
рах, складеному станом на 24.00 годину «18» квітня 2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а для представників - документ, що посвідчує особу, а також належним 
чином оформлену довіреність.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів Товари-

ства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів То-

вариства. 
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати своєї діяльності за 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами її ді-
яльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (ви-
сновків) Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття 
такого рішення Загальними зборами. 

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного:

1. По першому питанню: Обрати лічильну комісію загальних зборів 
акціонерів Товариства у такому складі:

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна
Член комісії – Репетило Марина Сергіївна
Член комісії – Голубєв Ростислав Едуардович
2. По другому питанню: Затвердити наступний порядок проведення 

Зборів:
основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хви- �

лин;
питання, обговорення – до 5 хвилин; �

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секре-
таря Зборів.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюле-

тенів, форма та текст яких затверджені рішенням Наглядової ради То-
вариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один голос 
для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосу-
вання на загальних зборах.

По всім питанням порядку денного загальних зборів (проектів рішень 
з цих питань), крім питання № 8, рішення приймаються простою більшіс-
тю голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. По восьмому питан-
ню порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів 
акціонерів від їх загальної кількості.

Загальні збори проводити без перерви. Хід загальних зборів технічни-
ми засобами не фіксувати.

3. По третьому питанню: Взяти до відома (затвердити) звіт Прав-
ління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 
2017 рік.

4. По четвертому питанню: Взяти до відома (затвердити) звіт 
Наглядової ради Товариства про результати її діяльності за 2017 рік.

5. По п’ятому питанню: Взяти до відома (затвердити) звіт та ви-
сновки Ревізійної комісії Товариства за результатами її діяльності в 2017 
році.

6. По шостому питанню: Затвердити річний звіт Товариства за 
2017 рік.

7. По сьомому питанню: 18 096 тис. грн. результату 2017 року 
спрямувати у нерозподілений прибуток.

8. По восьмому питанню: Надати попередню згоду на укладання 
Правлінням Товариства значних правочинів, предметом яких є постачан-
ня продукції Товариства, придбання сировини, енергоносіїв, основних за-
собів з метою забезпечення господарської діяльності Товариства, а 
ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, перевищує 25 відсотків, але не більше 100 відсотків вартості 
активів за 2017 рік.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.lesaffre.ua/about/nadejda/

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного За-
гальних зборів, в робочий час (з 9.00 до 17.00) та в робочі дні з понеділка 
по п’ятницю (включаючи день проведення зборів) за адресою: м. Кривий Ріг, 
вул. О. Станкова, 10, адміністративний корпус.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного чергових загальних зборів не пізніше, ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмо-
вій формі на адресу Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова правління Товариства Сьомін Ігор ми-
хайлович.

Телефон для довідок: (056) 499-10-21 
Наглядова рада ПРАТ «НАдєЖдА»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НАдєЖдА»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, 
(044) 4983816, 
(044) 4983815
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Наглядова рада ПУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «КИЇВ-
СЬКИй РІчКоВИй ПоРТ», ідентифікаційний код 03150071, яке знахо-
диться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 70, (надалі - 
Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
Товариства (надалі - Збори).

дата та час проведення Зборів: 18 квітня 2018 року о 12 год. 45 хв.
місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 (актовий 

зал).
час початку реєстрації учасників Зборів: 18 квітня 2018 року о 11 год. 

00 хв.
час закінчення реєстрації учасників Зборів: 18 квітня 2018 року о 

12 год. 30 хв.
дата та час відкриття Зборів: 18 квітня 2018 року о 12 год. 45 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 

(актовий зал).
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 12 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішен-
ня про припинення її повноважень.

2. Розгляд звіту голови Правління за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за 
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом. 
7. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради 

Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 68274 97784
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26768 17592
Запаси 4049 587
Сумарна дебіторська заборгованість 16189 61945
Гроші та їх еквіваленти 71 365
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (61171) (40173)
Власний капітал 12804 8194
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 12250 12250
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 608
Поточні зобов’язання і забезпечення 81078 88982

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (20998) (2940)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35000000 35000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн). (0,60) (0,084)

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акці-
онерів відбувається за наступними адресами: м. Київ, вул. Верхній Вал, 
буд. 70 та м. Київ, вул. Електриків, буд. 12, в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 16 
год. 30 хв. з перервою на обід з 13год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., а в день про-
ведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому за-
конодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: голова Правління Бойко Сергій Вячеславович. Телефон для 
довідок: (067) 537-48-47.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства» акціонери мають право: 

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати їх проведення;

- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у 
разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визна-
чених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про 
проведення Зборів до дати їх проведення;

- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів 
до дати проведення Зборів; 

- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів Товариства 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.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в 
Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та 
довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право 
участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, 
чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та 
здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Ак-
ціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання пред-
ставника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це 
реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на 
Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих 
голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо 
голосування. 

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 35 000 000 
штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 
34 626 702 штуки. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: krp.com.ua Наглядова рада ПАТ «КИЇВПоРТ»

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЇВСЬКИй РІчКоВИй ПоРТ»

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «ВНЕШТРАНС»  

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

- Збори)
дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни-

ків акціонерів) для участі в Зборах: 20 квітня 2018 року з 10 годин 
00 годин до 10 годин 45 хвилин

дата та час відкриття (проведення) Зборів: 20 квітня 2018 року об 
11-00 годині

місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01103, м. Київ, 
вулиця Кіквідзе, будинок 18-А офіс 1.

місцезнаходження Товариства: 01103, м. Київ, вулиця Кіквідзе, бу-
динок 18-А.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення Зборів 16 квітня 2018 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 05 березня 2018 р. 

оформлене протоколом №05/03/18.
3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голо-

сування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах 
акціонерів.

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства 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 Ревізора Това-

риства за 2017 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВНЕШТРАНС»
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10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди 
членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

13. Про припинення повноважень та обрання Директора Товариства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства» - http://22959140.smida.gov.ua

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: 01103, м. Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 18-А, офіс 1, кожного 
робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - 
також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами Директор Товариства.

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 
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 нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення Зборів);

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

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропо-

зицій до проекту порядку денного.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 

Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваже-
ного представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

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

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

фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 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.

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

Телефони для довідок: (044) 281-24-18.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Звітний

2017 р.
Попередній

2016 р.
Усього активів 29937 27321
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 334 16 550
Запаси 836 344
Сумарна дебіторська заборгованість 8 027 9 213
Гроші та їх еквіваленти 1 214 6 114
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17 709 15 299
Власний капітал 17 730 15 320
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 21 21
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 10 239 6 843
Поточні зобов’язання і забезпечення 5 364 1 762
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

2 427 2 394

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 100 2 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

1 155,71429 1 140,0000

Наглядова Рада ПрАТ «ВНЕШТРАНС»

Наглядова рада ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ПАРфУм» 

(ідентифікаційний код 01552486, місцезнаходження: м. Київ, 
вул. Святошинська,1) повідомляє про проведення річних (чергових) 

загальних зборів акціонерів Товариства
Загальні збори акціонерів ПрАТ «ПАРФУМ» (далі - Товариство) відбу-

дуться 20.04.2018 року об за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 89-а, 
приміщення ресторану «КЕРАмА-мАмА», початок зборів об 17.00 год.

Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів за місцем 
проведення зборів – 16 год.15 хв., час закінчення реєстрації – 16 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових за-
гальних зборах акціонерів Компанії – 16 квітня 2018 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного
1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ПАРФУМ».
2. Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ПАРФУМ».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) чергових 

загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПАРФУМ».
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності ПрАТ «ПАРФУМ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2017 рік. 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 2017 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 

2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій 

редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Стату-
ту та його державної реєстрації.

10. Про попереднє схвалення вчинення Товариством у 2018 році значних 
правочинів та правочинів із заінтересованістю. 
Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показників Період
Звітний 2017 рік Попередній 2016 рік

Усього активів 33101 33449
Основні засоби 26712 27270

Довгострокові фінансові 
інвестиції

- -

Запаси - 1
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

5462 5892

Грошові кошти та їх еквіваленти 927 286
Нерозподілений прибуток 1505 1485
Власний капітал 32752 32732
Статутний капітал 5158 5158
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 349 717
Чистий прибуток (збиток) 20 (30)
Середньорічна кількість акцій, шт. 491253 491253
Кількість власних акцій, викупле-
них протягом періоду (шт.)

- -

Загальна кількість коштів, 
витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду, грн.

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

7 9

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в чергових загальних 
зборах ПрАТ «ПАРФУМ», буде здійснюватись за умови пред’явлення пас-
порту, представників акціонерів – за умови пред’явлення паспорту та на-
лежно оформленої довіреності. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку ден-
ного чергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «ПАР-
ФУМ» м. Київ, вул. Святошинська, 1, адміністративна будівля, у робочі дні (по-
неділок – п’ятниця ) в робочий час (з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00, 
перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у 
місці їх проведення. Особа відповідальна за ознайомлення з документами – 
Директор Кобець С.В. Довідки за тел. (044) 490-2297, 067-449-4544.

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено на сайті 
емітента https://patparfum.com.ua/

УВАГА! Власник цінних паперів зобов’язаний звернутися до Депозитарної 
установи ТОВ «НВП» МАГІСТР» ( м. Київ, вул. Полярна 20, літ.А, офіс 6, телефон 
(044) 500-16-07) та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних 
паперах від власного імені. Акції власників, які не уклали відповідні договори, 
при визначенні кворуму та голосуванні на загальних зборах акціонерів врахову-
ватись не будуть.

Наглядова рада ПрАТ «ПАРфУм» 
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Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«САД ПОДІЛЛЯ» (місцезнаходження: 23521, Вінницька обл., Шаргород-
ський р-н, с.Пеньківка, вул. Жовтнева, буд.12; код єдРПоУ 00414291) 
відбудуться 21 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: 23521, Він-
ницька обл., Шаргородський р-н, с.Пеньківка, вул. Жовтнева, буд. 12, 
в приміщенні контори ПАТ «САд ПодІЛЛЯ», зал засідань №1. Реєстра-
ція акціонерів та їх представників відбудеться з 11:30 до 12:00 год. за місцем 
проведення загальних зборів на підставі документів, що посвідчують особу. 
Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, 
оформлений відповідно до чинного законодавства України. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах - 17 
квітня 2018 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1.Обрання 
членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Сад Поділля» 
(далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних 
зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та перспек-
тиви діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту директора Товариства. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії.5. Звіт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Затвердження річного 
звіту та балансу Товариства за 2017 р. 7. Перерозподіл прибутку від 
фінансово-господарської діяльності за 2017 р. Про порядок планового 
розподілу прибутків за 2018 рік. Про порядок виплати дивідендів за 
результатами роботи в 2017 р.8. Прийняття рішення про припинення 
повноважень голови та членів Наглядової ради. 9.Прийняття рішення 
про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії. 10. Об-
рання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та 
членами Наглядової ради. 11.Обрання членів Ревізійної комісії Товари-
ства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та 
членами Ревізійної комісії. Акціонери до проведення загальних зборів 
за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та про-
ектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загаль-
них зборів з 20 березня 2018 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) 
з з 10.00 до 16.00 за адресою місцезнаходження товариства: 23521, 
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с.Пеньківка, вул. Жовтнева, 12, 
контора товариства, кабінет «бухгалтерія». Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - 
головний бухгалтер Воронецька Галина Віталіївна. Телефон для довідок: 
(04344) 37-6-80.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за 
адресою http:// sadpodillya.at.ua/. 

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

Найменування показника період
За 2016 рік За 2017 рік

Усього активів 10303 10304
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1827 2306
Запаси 3944 4725
Сумарна дебіторська заборгованість 1391 308
Гроші та їх еквіваленти 223 145
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2495 3204
Власний капітал 8165 8999
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 847 847
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 2138 -
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

 3701 834

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3388908 3388908
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

- -

Наглядова рада ПАТ «Сад Поділля» 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні: 

директор ПАТ «Сад Поділля» Литвиненко Д.М. 15.03.2018 р. 

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «САд ПодІЛЛЯ»

Шановні акціонери 
Приватного акціонерного товариства  

«КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»!
Приватне акціонерне товариство «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» (далі – 

ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″), ідентифікаційний код 03120242, місце-
знаходження: Україна, 04128, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, по-
відомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″ (далі – Загальні збори).

Наглядовою радою при прийнятті рішення про скликання позачергових 
Загальних зборів, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні 
товариства» , встановлено, що повідомлення про скликання позачергових 
Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше 15 днів до дати їх проведен-
ня в порядку, встановленому ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

дата проведення Загальних зборів – 31 березня 2018 року.
час проведення Загальних зборів – засідання Загальних зборів 

починається об 11 год. 30 хв. та закінчується після оголошення Головою 
Загальних зборів про їх закриття. 

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вулиця Академі-
ка Туполєва, 23, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″, 
які мають право на участь у Загальних зборах – 27 березня 2018 року (ста-
ном на 24 год. 00 хв.).

Дата, час початку та закінчення реєстрації акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАН-
СЕКСПЕДИЦІЯ» (далі – акціонери) для участі в Загальних зборах, порядок 
реєстрації акціонерів, порядок участі та голосування на загальних зборах 
за довіреністю:

реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в За- �
гальних зборах проводиться – 31 березня 2018 року з 10 год. 45 хв. до 
11 год. 15 хв. (далі – час реєстрації); 

реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється від- �
повідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах, складеного станом на 24 год. 00 хв. 27 березня 2018 року;

місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних збо- �
рах: Україна, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, адміністративний 
корпус, 2-й поверх (далі – місце проведення реєстрації);

для участі у Загальних зборах (проходження реєстрації) акціонерам  �

необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представни-
кам акціонерів також документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. 
Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: 
довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її на-
лежним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має по-
вноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належ-
ним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на 
посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера 
без довіреності;

для проходження реєстрації для участі у Загальних зборах, акціонер  �
(представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернути-
ся до представника реєстраційної комісії Загальних зборів, надавши 
представнику реєстраційної комісії документи, зазначені в попередньому 
пункті. 

довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах  �
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань поряд-
ку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних збо-
рах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо го-
лосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ ″КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦІЯ″. Повідомлення акціонером виконавчого органу ПрАТ ″КИЇВ-
ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″ про призначення, заміну або відкликання свого 
представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного 
зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних 
зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних 
зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представ-

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЇВТРАНСЕКСПЕдИцІЯ»
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ників 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 
одним із співвласників або їх загальним представником. 

Перелік питань, які виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів):

Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів акціоне-1. 
рів ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″.

Про надання згоди на укладення договорів поруки між Приватним ак-2. 
ціонерним товариством ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″ (ідентифікаційний код 
03120242) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829).

Про надання згоди на укладення ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″ 3. 
договорів поруки з метою забезпечення виконання зобов’язань третіх осіб 
перед їх кредиторами та внесення змін до укладених договорів поруки та/
або до тих, які будуть укладені в майбутньому.

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

Питання порядку денного 1. «Про затвердження Регламенту проведен-
ня Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»».

Проект рішення:
«1. Затвердити наступний Регламент проведення позачергових Загальних 

зборів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»:
1.1. Питання порядку денного Загальних зборів розглядаються в послі-

довності зазначеній в тексті повідомлення акціонерів про проведення За-
гальних зборів.

2.1. Розгляд кожного питання порядку денного Загальних зборів відбува-
ється у такій послідовності:

2.1.1. Голова Загальних зборів оголошує питання порядку денного, що 
розглядається Загальними зборами та надає слово доповідачу (за необхід-
ності – також співдоповідачу) з питання порядку денного Загальних зборів;

2.1.2. Доповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах 
10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного За-
гальних зборів; за необхідності, співдоповідач з питання порядку денного 
Загальних зборів в межах 5 хвилин надає присутнім додаткову інформацію 
щодо питання порядку денного Загальних зборів;

2.1.3. Кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має 
можливість виступити в дебатах або поставити доповідачу (співдоповідачу) 
запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів, що роз-
глядається;

2.1.4. Доповідач (співдоповідач) в межах 5 хвилин надає відповіді на 
кожне поставлене запитання стосовно питання порядку денного Загальних 
зборів.

2.2. Після обговорення питання порядку денного Голова Загальних збо-
рів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання по-
рядку денного, що розглядається, надавши перед початком голосування 
Голові Лічильної комісії слово для роз’яснення акціонерам порядку голо-
сування 

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюєть-
ся шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені для 
голосування позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: 
«За» або «Проти», або «Утримався»;

2.4. Переривання процесу голосування забороняється, під час голосу-
вання слово нікому не надається.

2.5. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних 
зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу 
після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів; у разі, якщо наступ-
не рішення пов’язане з попереднім, Голова Загальних зборів оголошує пере-
рву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.»

Питання порядку денного 2. «Про надання згоди на укладення догово-
рів поруки між Приватним акціонерним товариством ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИ-
ЦІЯ″ (ідентифікаційний код 03120242) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТО-
ВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 
(ідентифікаційний код 14282829).»

Проект рішення:
1. «Надати згоду на укладення договору поруки між ПрАТ ″КИЇВТРАН-

СЕКСПЕДИЦІЯ″ та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829) за 
яким ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″ у повному обсязі та без обмеження 
строків дії поруки буде виступати поручителем за усіма зобов’язаннями 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ 
«СВІТ-АГРО» (ідентифікаційний код 37405944) за будь якими договорами, 
що укладені/будуть укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-
СТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікацій-
ний код 14282829) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВІТ-АГРО» (ідентифікаційний код 37405944) на 
загальну суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, зі сплатою про-
центів, комісій, комісійної винагороди та будь-яких інших платежів, що 
підлягають сплаті відповідно до умов договорів, які укладені/будуть укла-
дені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇН-

СЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829) як креди-
тором та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТОРГОВИЙ ДІМ «СВІТ-АГРО» (ідентифікаційний код 37405944) як борж-
ником.

2. Надати повноваження Директору ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″ 
Прядці Сергію Івановичу здійснювати всі необхідні дії спрямовані на укла-
дення від імені ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″ договорів поруки, зазна-
чених в пункті 1 цього рішення, на підписання договорів поруки, договорів 
про внесення змін та будь-яких інших пов’язаних з ними документів, на за-
значених вище умовах з правом одноособового прийняття рішень щодо 
розмірів процентних ставок, комісій, платежів та інших остаточних договірних 
умов.

Наступним Загальні збори акціонерів ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″ 
попередньо схвалюють вчинення Директором Прядка Сергієм Івановичем, 
або іншою уповноваженою особою, правочинів від імені ПрАТ ″КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦІЯ″ стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених 
договорів поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (у межах їх сукупної вартості не 
більше ніж 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень протягом одного року 
з дати ухвалення цього рішення. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд 
Директором Прядка Сергієм Івановичем або іншою уповноваженою особою 
без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи 
рішень Загальних зборів та інших органів ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИ-
ЦІЯ″».»

Питання порядку денного 3. «Про надання згоди на укладення 
ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″ договорів поруки з метою забезпечення 
виконання зобов’язань третіх осіб перед їх кредиторами та внесення змін 
до укладених договорів поруки та/або до тих, які будуть укладені в майбут-
ньому».

Проект рішення:
1. Надати згоду на укладення договорів поруки ПрАТ ″КИЇВТРАНС-

ЕКСПЕДИЦІЯ″ з метою забезпечення виконання зобов’язань (в тому числі 
тих зобов’язань, які виникнуть в майбутньому) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВІТ-АГРО» (ідентифіка-
ційний код 37405944), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «АЛЬФА-ВЕТ» (ідентифікаційний код 37616771), інших третіх осіб, 
визначених рішенням Наглядової ради ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″, 
перед їх кредиторами з обмеженням розміру забезпечення зобов’язань 
сумою 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень та без обмеження строку 
дії поруки.

2. Надати згоду внесення будь-яких змін до укладених договорів поруки 
та/або до тих, які будуть укладені в майбутньому ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕ-
ДИЦІЯ» (в тому числі, але не виключно договорів про розірвання договорів 
поруки) з метою забезпечення виконання зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВІТ-АГРО» (іденти-
фікаційний код 37405944), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «АЛЬФА-ВЕТ» (ідентифікаційний код 37616771), інших третіх осіб, 
визначених рішенням Наглядової ради ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″, 
перед їх кредиторами.

3. Обмежити дію цього рішення строком 1 (один) рік з моменту його прий-
няття.

4. Надати Наглядовій раді ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″ повноважен-
ня протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення на 
визначення третіх осіб, крім тих, які зазначені в пункті 1 цього рішення, за 
зобов’язаннями ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″ яких буде виступати по-
ручителем відповідно до пункту 1 цього рішення.

5. Надати повноваження Директору ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″ 
Прядці Сергію Івановичу, з урахуванням обмежень встановлених пунктами 
1,2,3 цього рішення, здійснювати всі необхідні дії спрямовані на укладення 
від імені ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» договорів поруки, змін до дого-
ворів поруки, на підписання договорів поруки, договорів про внесення змін 
та будь-яких інших пов’язаних з ними документів».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.kte.org.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

вищезазначені документи надаються в робочий час в робочі дні –в  �
приміщенні ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за адресою: Україна, м. Київ, 
вулиця Академіка Туполєва, 23, адміністративний корпус, 2-й поверх, Бух-
галтерія, а в день проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «КИЇВ-
ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» – також в місці їх проведення (далі – місце ознайом-
лення з документами);

для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхід- �
но мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціо-
нерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та доку-
мент, що підтверджує повноваження представника акціонера на право 
ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з 
порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з пи-
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тань порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦІЯ», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законо-
давства або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник 
акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без дові-
реності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та до-
кумента про призначення на посаду особи, яка має повноваження пред-
ставляти інтереси без довіреності. Крім того, для ознайомлення з 
документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі 
документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «КИЇВ-
ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних папе-
рах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акці-
онера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для 
ознайомлення;

для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представ- �
ник акціонера) повинен протягом терміну, визначеного для ознайомлення 
із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із до-
кументами до посадової особи ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», відпові-
дальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши по-
садовій особі ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» підтверджуючі документи, 
зазначені в попередньому пункті.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам для 
ухвалення рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», Директора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИ-
ЦІЯ» Прядка Сергій Іванович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, про-
те, оскільки, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів акціонерного товариства, а Наглядовою радою при 
прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів встановле-
но, що відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» 
повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснювати-
меться не пізніше 15 днів до дати їх проведення, відповідні пропозиції (нових 
питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку 
денного) не приймаються.

ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» до початку Загальних зборів зобов’язане 
надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денно-
го Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦІЯ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання одна-
кового змісту.

Порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акці-
онерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів та порядку денного: Письмові запитання надсилаються поштою 
або надаються акціонерами в робочі дні з 10-00 до 17-00 за адресою: 
Україна, 04128, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23. Письмові відпо-
віді на запитання акціонерів надаються шляхом розміщення на сай-
ті www.kte.org.ua.

Довідки з питань проведення Загальних зборів надаються за тел. 
(044) 494-36-41

Голова Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕдИцІЯ» _______________ базильчук В.Л

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНоГо АКцІоНЕР-
НоГо ТоВАРИСТВА «АГРофІРмА «КоЛоС» (місце-
знаходження: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330; код 
ЄДРПОУ 13321757) відбудуться 20 квітня 2018 року о 12.00 годині, за 
адресою: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330, в при-
міщенні контори товариства, актовий зал №1. Реєстрація акціонерів та 
їх представників відбудеться з 11:00 до 11:45 год. за місцем проведення 
загальних зборів на підставі документів, що посвідчують особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений 
відповідно до чинного законодавства України. Дата складення переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах - 16 квітня 2018 
року. Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1.Обрання 
членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Ко-
лос» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних 
зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Генерального директора про результа-
ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та перспекти-
ви діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Генерального директора. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.5. Звіт 
Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 
за 2017 р. 7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльнос-
ті за 2017 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2018 рік. Про 
порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2017 р. Акціонери до 
проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час 

підготовки до загальних зборів з 20 березня 2018 року, в робочі дні (з поне-
ділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товари-
ства: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330, кабінет «бух-
галтерія». Посадова особа товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Хуторянська 
В.В. Телефон для довідок: (04343) 6-23-37. Інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена 
на власному веб-сайті товариства за адресою http://ladizinkolos.at.ua. 

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

Найменування показника  період
звітний попередній

Усього активів 4849,1 4426,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1415,3 2383,9
Запаси 2205,3 1759,4
Сумарна дебіторська заборгованість 978,8 260,7
Гроші та їх еквіваленти 249,7 22,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1746,3 1164,3
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 315,5 315,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 795,2 954,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 582 1191,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3216568 3216568
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) - -

Наглядова рада ПрАТ 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні: 

Генеральний директор ПрАТ «Агрофірма «Колос» Гайдучик В.П. 
15.03.2018 р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКцiоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРНАдРАПРомiНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 24281989
3. Місцезнаходження: 61166 м. Харків, пр. Науки, 22, кімн. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 296-31-47, (044) 296-31-47
5. Електронна поштова адреса: 24281989@sodruzhestvo.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.unpi.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішен-
ня про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 

На підставі рішення № 15 від 14.03.2018 р. власника 100 % акцій АТ «УКР-
НАДРАПРОМІНВЕСТ» прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 610254,40 грн. 
буде направлено на виплату дивідендів.

Товариство здійснює виплату всієї суми дивідендів у повному обсязі або 
кількома частками, починаючи з 02.04.2018 року та протягом строку до 
30.06.2018 року включно, шляхом переказу цих коштів безпосередньо акці-
онерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів, складеному Центральним депозитарієм на дату 27.03.2018 року у по-
рядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Виплату дивідендів буде здійснено Товариством шляхом переказу коштів 
акціонерним товариством на грошовий рахунок отримувача (банківський 
рахунок, інформація про який зазначена в переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів).

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  діброва м.К. 15.03.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "Державне 
акцiо нерне товариство "Чорномор-
нафтогаз"

2. Код за ЄДРПОУ 00153117
3. Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 

26, оф. 505
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 537-05-56 

5. Електронна поштова адреса chornomor@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

https://smida.gov.ua/site/00153117/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до пп. 10.2.3 Статуту Державного акцiонерного товариства 

«Чорноморнафтогаз» Загальними зборами Товариства прийнято Рiшення 
акцiонера № 13/2018 вiд 12.03.2018 про змiну типу Товариства з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiну найме-
нування товариства, у зв’язку зi змiною типу Товариства. Повне найменуван-
ня акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство «Дер-
жавне акцiонерне товариство «Чорноморнафтогаз». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне товариство «Державне 
акцiонерне товариство «Чорноморнафтогаз».

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних 
осiб - пiдприємцiв та громадських формувань: 14.03.2018.

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 Нєжнова Свiтлана Володимирiвна

(підпис) 14.03.2018
М.П.

АКцiоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
“дЕРЖАВНЕ АКцiо НЕРНЕ ТоВАРИСТВо “чоРНомоРНАфТоГАЗ”

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

емітента 
Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКцiоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВИРобНИчо-
КомЕРцiйНА фiРмА «ЛЕСЯ»;2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 00309097; 3.Місцезнаходження емітента: 11708  Жито-
мирська обл м. Новоград-Волинський Вул. Героїв Майдану , буд. 3 А; 4.
Міжміський код, телефон та факс емітента: (04141) 2-45-05; (04141) 2-45-05; 
5.Електронна поштова адреса емітента: prat.lesya@lesyanv.com.ua;6.Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: www.lesya.ho.ua

7.Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосеред-
ковано особою домінуючого контрольного (95%) пакету акцій

2. Текст повідомлення:Приватне акціонерне товариство «Виробничо-
комерційна фірма «Леся» повідомляє, що 14 березня 2018 року отримало 
від акціонера ПрАТ»Виробничо-комерційна фірма «Леся» , громадянки 
України Рябошапко Тетяни Анатоліївни, яка є уповноваженою особою  від 
осіб, що діють спільно, відповідно до Договору про узгодження дій акціоне-
рів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма 
«Леся» (далі - Договір) щодо набуття домінуючого контрольного пакета 
акцій та реалізації своїх прав, передбачених ст. 65/2 Закону України «Про 
акціонерні товариства» щодо обов`язкового продажу простих акцій акціоне-
рами на їх вимогу від 13 березня 2018 р. повідомлення  про набуття права 
власності на домінуючий контрольний пакет акцій Приватного акціонерного 
товариства»Виробничо-комерційна фірма «Леся». Відповідно до цього по-
відомлення 13 березня 2018 року  акціонери - фізичні особи Рябошапко 
Тетяна Анатоліївна, Сиченко Микола Вікторович, Покидько Віра Андріївна 
та юридична особа Ляйневебер ГмбХ & Ко. КГ (Leineweber GmbH & Co.KG) 
уклали Договір про узгодження дій акціонерів Приватного акціонерного то-
вариства «Виробничо-комерційна фірма «Леся»  щодо набуття домінуючо-
го контрольного пакета акцій та реалізації своїх прав, передбачених ст. 65/2 
Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов`язкового продажу 
простих акцій акціонерами на їх вимогу, в наслідок чого особи, що діють 
спільно, володіють домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства у 
кількості 995 389 простих іменних акцій Товариства , що складає 99,5389% 
від загальної кількості акцій Товариства та 99,6941% від загальної кількості 
голосуючих акцій Товариства.

Прiзвище, iм'я, по батьковi  власника пакета  акцiй - Рябошапко Тетяна 
Анатоліївна.Розмiр частки власника  акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй до 
набуття права власностi на такий пакет акцiй складав 0,45% та 0,4507% від 
загальної кількості голосуючих акцій.Розмiр частки власника  акцiй в загальнiй 
кiлькостi акцiй після набуття права власностi на такий пакет акцiй складав 
0,45% та 0,4507% від загальної кількості голосуючих акцій.Розмiр частки 
акцiй власника разом з іншими особами, що діють спільно, в загальнiй 
кiлькостi акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй складає 
99,5389%.Розмiр частки акцiй власника разом з іншими особами, що діють 
спільно в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй  пiсля набуття права власностi 
на такий пакет акцiй складає   99,6941%.

Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню 
набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, та про дату набуття 

такого пакета(дата набуття - 13.03.2018 р.) -склала 12,10 грн. (дванадцять 
гривень десять копійок).

Прiзвище, iм'я, по батьковi  власника пакета акцiй - Сиченко Микола Вік-
торович.Розмiр частки власника  акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй до набут-
тя права власностi на такий пакет акцiй складав 49,4383% та 49,5154% від 
загальної кількості голосуючих акцій.Розмiр частки власника  акцiй в загальнiй 
кiлькостi акцiй після набуття права власностi на такий пакет акцiй складав 
49,4383% та 49,5154% від загальної кількості голосуючих акцій.Розмiр част-
ки акцiй власника разом з іншими особами, що діють спільно, в загальнiй 
кiлькостi акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй складає 
99,5389%.Розмiр частки акцiй власника разом з іншими особами, що діють 
спільно в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй  пiсля набуття права власностi 
на такий пакет акцiй складає   99,6941%.Найвища цiна придбання акцiй 
протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включ-
но з днем набуття, та про дату набуття такого пакета(дата набуття - 
13.03.2018 р.) -склала 12,10 грн. (дванадцять гривень десять копійок).

Найменування власника  пакета акцiй -Ляйневебер ГмбХ & Ко. КГ 
(Leineweber GmbH & Co.KG), Юридична особа за законодавством Німеч-
чини, зареєстрована у Торговому реєстрі Дільничного суду м.Бад Ейнхаузен 
за №HRA 4465 .Розмiр частки власника  акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй до 
набуття права власностi на такий пакет акцiй складав 49,4368% та 49,5139 % 
від загальної кількості голосуючих акцій.Розмiр частки власника  акцiй в 
загальнiй кiлькостi акцiй після набуття права власностi на такий пакет акцiй 
складав 49,4368% та 49,5139 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Розмiр частки акцiй власника разом з іншими особами, що діють спільно, 
в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет 
акцiй складає 99,5389%.Розмiр частки акцiй власника разом з іншими осо-
бами, що діють спільно в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй  пiсля на-
буття права власностi на такий пакет акцiй складає   99,6941%.Найвища 
цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття та-
кого пакета акцiй включно з днем набуття, та про дату набуття такого 
пакета(дата набуття - 13.03.2018 р.) -склала 12,10 грн. (дванадцять гривень 
десять копійок). 

Прiзвище, iм'я, по батьковi  власника пакета акцій- Покидько Віра Ан-
дріївна.Розмiр частки власника  акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй до на-
буття права власностi на такий пакет акцiй складав  0,2138% та 0,2141% 
від загальної кількості голосуючих акцій.Розмiр частки власника  акцiй в 
загальнiй кiлькостi акцiй після набуття права власностi на такий пакет акцiй 
складав  0,2138% та 0,2141% від загальної кількості голосуючих акцій.
Розмiр частки акцiй власника разом з іншими особами, що діють спільно, 
в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет 
акцiй складає 99,5389%.Розмiр частки акцiй власника разом з іншими осо-
бами, що діють спільно в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй  пiсля на-
буття права власностi на такий пакет акцiй складає   99,6941%.Найвища 
цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття 
такого пакета акцiй включно з днем набуття, та про дату набуття такого 
пакета(дата набуття - 13.03.2018 р.) -склала 12,10 грн. (дванадцять гривень 
десять копійок).

3. Підпис: Директор  Кондратюк Тетяна Миколаївна, підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 14.03.2018 р.
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Публічне акціонерне товариство «Татарбунарське автотранспортне 
підприємство №15143»

код за ЄДРПОУ 21018895, місцезнаходження: 68100 Одеська обл., м. Та-
тарбунари, вул. Степова, 5 повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів (збори), які призначені на 27 квітня 2018 р. о 10.00. за 
місцезнаходженням товариства: 68100 одеська обл., м. Татарбунари, 
вул.  Степова, 5 (приміщення адмінбудівлі, актова зала №1).

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за 
місцем проведення зборів з 9.00 до 9.45 відповідно до переліку акціонерів, 
які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24.00 23 квітня 
2018 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систе-
му України. 

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

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

вання на зборах.
3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань по-

рядку проведення зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту правління за 2017 рік та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту правління
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
6. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Затвердження рі-

шення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2017 р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради. 
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами наглядової ради
Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного

1 питання: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Базан Микола 
Іванович, Сокольник Ольга Андріївна, Дудник Андрій Леонідович. Припини-
ти повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів. 

2 питання: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюле-
тенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (пред-
ставником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціоне-
ра (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису 
бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування 
складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому 
кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень 
для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скрі-
плюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування 
складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка 
Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

3 питання: Обрати головою зборів Дімоглова Костянтина Костянтинови-
ча, секретарем зборів Дуднік Євдокію Макарівну, затвердити регламент ро-
боти зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному 
питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитан-
ня до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

4 питання: Затвердити звіт правління Товариства за 2017 р.
5 питання: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 р.
6 питання: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
7 питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р. Затвердити рі-

шення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2017 р., за рахунок 
прибутку майбутніх періодів. 

8 питання: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.
9 питання: кумулятивне голосування.
10 питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени 
Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Доручити 
голові зборів Дімоглову Костянтину Костянтиновичу підписати цивільно-
правові договори з членами Наглядової ради.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товари-
ства» – www.atp15143.pat.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з проектом 
порядку денного зборів за адресою: 68100 Одеська обл., м. Татарбунари, вул. 
Степова, 5 кабінет бухгалтерії в понеділок, середу, п»ятницю з 10.00 до 13.00, 
в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний 
бухгалтер - Вєлєва Олена Михайлівна (тел.(04844)32284). 

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про про-
ведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові за-
питання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та по-
рядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропо-
зиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати по-
відомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додають-
ся на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати 
довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм пред-
ставникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це 
виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або 
відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний докумен-
тообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його про-
позицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, 
а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представ-
ником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на по-
саду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питан-
ня та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що 
належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 
Товариства. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту 
порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про вклю-
чення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція 
вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з 
дотриманням вимог законодавства. 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів 
щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повнова-
ження одноосібного виконавчого органу, одночасно обов’язково подається 
пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноважен-
ня одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово 
здійснюватиме його повноваження.

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного 
зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у 
разі:

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій 
щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного 
строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;

2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення 
нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени 
наглядової ради –відсутність інформації про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або 
відсутність в письмовій пропозиції прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу 
акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу 
органів Товариства; яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з 
підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання 
акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань по-
рядку денного.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів 
посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ТАТАРбУНАРСЬКЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ ПІдПРИємСТВо №15143»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 16 березня 2018 р. 
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особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
зборах декільком своїм представникам. 

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не ви-
ключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що 
посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціоне-
рів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший 
документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно 
до чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення зборів, а саме на 16.03.2018 року, загальна кількість 
простих акцій 306 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 34 948 
штук.

Наглядова рада, тел. 04844-3-32-13, факс 04844-3-22-84

до уваги акціонерів
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«СТРАХоВА КомПАНІЯ «ПАРАСоЛЬ»
(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 87515, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Енгельса,39а, офіс. 30

Наглядова рада повідомляє, що 25 квітня 2018 року відбудуться чер-
гові (річні) Загальні збори за адресою: 87515, Україна, донецька область, 
м. маріуполь, вул. Енгельса,39а, офіс. 30. Початок зборів о 10 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах - 9 год. 
00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 
9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 19 квітня 2018 року (станом на 24.00).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, а саме на 14.03.2018, загальна 
кількість акцій складає 31 000 штук простих іменних акцій, з них кількість 
голосуючих акцій становить 31 000 штук.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2017 р., прийняття рішення за 

наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його 
розгляду.

4. Про розгляд звіту Виконавчого органу (Президента Товариства) за 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження 
заходів за результатами його розгляду.

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду.

7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з 
урахуванням вимог передбачених законодавством. 

9. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати. 
10. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014 рік, з 

урахуванням вимог передбачених законодавством.
11. Про затвердження розміру дивідендів за 2014 рік з урахуванням вимог 

передбачених законодавством.
12. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності у 2017 р. 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Попередній

(2016р.)
Звітний
(2017р.)

Усього активів 51 365 65 796
Нематеріальні активи 137 137
Основні засоби 19 22
Інвестиційна нерухомість - -
Довгострокові фінансові інвестиції 6 402 5 507
Відстрочені податкові активи - -
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

- -

Запаси 25 17
Сумарна дебіторська заборгованість 426 1 654
Поточні фінансові інвестиції 15 447 16 303
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 761 42 065
Частка перестраховика у страхових резервах 148 91
Статутний капітал 15 000 31 000
Нерозподілений прибуток (збиток) 18 746 27 969
Власний капітал 36 207 61 734
Довгострокові зобов'язання 825 1 690

Поточні зобов'язання 14 333 2 372
Чистий прибуток (збиток) 8 158 9 223
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15 000 31 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність штатних працівників на кінець 
періоду (осіб)
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Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за 
посиланням: http://parasol.pat.ua/

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 87515, Україна, Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса,39а, офіс. 30, у робочі дні, в ро-
бочий час — з понеділка по четвер з 08.00 до 16.45 (обідня перерва з 12.00 
до 12.33), п'ятниця з 8.00 до 15.45 (обідня перерва з 12.00 до 12.33). Відпо-
відальною особою за порядок надання документів, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам ви-
значити Президента Товариства Дроздову Олену Володимирівну.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного складу кожного з органів. 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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Нагля-
дової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного 
Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції 
до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати 
на адресу місцезнаходження Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), 
які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

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 у Загальних 
зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: Дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчи-
няють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою 
у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представ-
никам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити 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.

Телефон для довідок: (0629) 40-41-03
Наглядова рада 

Страхової компанії «ПАРАСоЛЬ» 
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство "Галант-Iндустрi", 
21531523 Подiльський, 04080, м.Київ,  
Кирилiвська, 39, (044)482-50-02,

2. Дата розкриття 
повного тексту 
річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Комісії

15.03.2018

3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, 
на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

http://21531523.smida.gov.ua/

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - 
підприємця), якою 
проведений аудит 
фінансової 
звітності

Ревiзiйна комiсiя ПрАТ "Галант-Iндустрi", 21531523 

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповню-
ється у випадку, 
якщо емітент - акці-
онерне товариство)

Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення: 
02.03.2017 року. Кворум зборів: 91,02 % голосів від 
загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах:
1.Обрання членiв лiчильної комiсi зборiв.
2.Обрання голови та секретаря зборiв, затверджен-
ня порядку проведення загальних зборiв (регламен-
ту зборiв).
3.Розгляд Звiту Директора про результати роботи 
Товариства за 2016 рiк та затвердження основних 
напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2017 рiк.
4.Розгляд Звiту Наглядової ради за 2016 рiк та його 
затвердження.
5.Розгляд Звiту Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк та 
його затвердження.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства 
за 2016 рiк.
7.Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2016 
рiк, термiнiв i порядку виплати прибутку(дивiдендiв).
8.Прийняття рiшення про змiну типу та найменуван-
ня Публiчного акцiонерного товариства "ГАЛАНТ-
IНДУСТРI".
9.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його нової редакцiї. Обрання особи, 
якiй надаватимуться повноваження з пiдписання 
Статуту та забезпечення його реєстрацiї.
10.Визначення перелiку внутрiшнiх положень 
Товариства та затвердження їх в новiй редакцiї.
Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного 
запропонованi Головою Наглядової ради i 
затвердженii в Протоколi засiдання наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного на 
загальних зборах акцiонерiв:
1.Обрати лiчильну комiсiю, затверджену рiшенням 
Наглядової ради, у складi: Громової А.О., Дредiтова 
В.М., Станкевич Л.К.
2.Обрати головою зборiв Голову Наглядової 
ради - Пасiчника Михайла Васильовича, та 
секретарем зборiв - секретаря Наглядової ради - 
 Петриченко Олену Федорiвну, затвердити порядок 
проведення загальних зборiв (регламенту зборiв).
3.Затвердити Звiт Директора про результати роботи 
Товариства за 2016 рiк та основні напрямки 
дiяльностi i плани Товариства на 2017 рiк.
4.Затвердити Звiт Наглядової ради про результати 
роботи Товариства за 2016 рiк. 
5.Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-

господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк.
6.Затвердити рiчний фiнансовий результат та баланс 
Товариства.
7.Затвердити порядок розподiлу прибутку за 2016 р., 
термiнiв i порядку виплати прибутку(дивiдендiв).
Направити з прибутку Товариства 4397760,00 
гривень (чотири мiлiони триста дев”яносто сiм тисяч 
сiмсот шiстдесят) на виплату дивiдендiв з розрахун-
ку 12 гривень 00 копiйок (дванадцять гривень) на 
одну акцiю. Акцiонерам, що прибули на Збори, 
повiдомити про час та порядок виплати дивiдендiв 
усно. Акцiонерам,що були вiдсутнi на зборах, 
направити повiдомлення простим листом. Дивiденди 
виплачуються в касi Товариства, або перерахову-
ються на особистий рахунок з врахуванням коштiв 
на пересилку. Термiн виплати дивiдендiв з 
03.03.2017 року по 03.09.2017 року. 
8.Змiнити тип та найменування Публiчного 
акцiонерного товариства “ГАЛАНТ-IНДУСТРI” на 
Приватне акцiонерне товариство “ГАЛАНТ-
IНДУСТРI” .
9.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його нової редакцiї. Обрати особою, 
якiй надаватимуться повноваження з пiдписання 
Статуту та забезпечення його реєстрацiї - Директо-
ра - Пасiчника Вiталiя Михайловича.
10.Визначити, що внутрiшнiми положеннями 
Товариства є Положення про Наглядову раду, 
Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положен-
ня про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Директора. 
Затвердити Положення про Наглядову раду, 
Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положен-
ня про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Директора 
в новiй редакцiї.
Позачергові збори не проводились.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн.

0 0 4397760 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 12.00 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 4357452 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

 0 0 02.03.2017 0

Дата виплати 
дивідендів

 0 0 03.03.2017 0

Опис Опис: Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв: 
02 березня 2017 року. Дата складання перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв: 02 березня 2017 
року. Дата початку виплати дивiдендiв: 03 березня 2017 
року. Розмiр виплати дивiдендiв: 4397760,00 грн. Поря-
док виплати дивiдендiв: через касу пiдприємства або 
перерахування на особистий рахунок. Строк виплати 
дивiдендiв: з 03 березня 2017 року по 03 вересня 2017 
року. Рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк було 
прийняте на чергових зборах акцiонерiв 01 березня 
2018 року.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 42682 40298
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11589 11856
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 188 202
Сумарна дебіторська заборгованість 1002 1178

ПРИВАТНЕ АКцiоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “ГАЛАНТ-iНдУСТРi”
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Грошові кошти та їх еквіваленти 6677 4118
Власний капітал 39003 38093
Статутний капітал 385 385
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 38550 37640
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3679 2205
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 15.32 7.45
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

15.32 7.45

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 366480 366480

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Наглядова рада ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВА-
РИСТВА «СЛАВГоРодСЬКИй АРмАТУРНИй ЗА-
Вод», адреса місцезнаходження якого: 52580, смт. Славгород, Синель-
никівського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1. (надалі 
– «Товариство») повідомляє про скликання чергових (річних) загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»). дата проведен-
ня Загальних зборів - 20 квітня 2018 р. Початок Загальних зборів об 
11 год. 00 хв. Місце проведення Загальних зборів: 52580, смт. Славгород, 
Синельниківського району, дніпропетровської обл., вул. Заводська, 
буд. 1, приміщення «червоного кутка» Товариства. Реєстрація акціоне-
рів та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 
10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за вищевказаною адресою. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 16 квітня 
2018 р.

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. Прийнят-
тя рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 3. Розгляд звіту 
Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду 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 звіту Ревізійної 
комісії. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
7. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства 
за 2017 рік. 8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
членів Ревізійної комісії Товариства. 9. Прийняття рішення про необрання 
Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. 10. Про скасування положення «Про 
ревізійну комісію товариства». 11. Прийняття рішення про непоширення по-
ложень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» на Товариство та про внесення відповідних змін до статуту Това-
риства. 12. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту 
Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту 
Товариства в новій редакції та щодо вчинення дій з його реєстрації.

13. Внесення змін та затвердження нових редакцій положень Товариства: 
«Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду Товари-
ства». 14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом переви-
щує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності товариства за 2017 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом 
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням 
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 веб-сайту Товариства: http://saz.emitinfo.com/ . Від дати 
надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх про-
ведення, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходжен-
ням Товариства: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, 
Дніпропетровської обл., вул. Заводська, 1, будинок заводоуправління, кім-
ната № 13, щоденно (крім суботи, неділі та державних свят) з 07:00 год. до 
16:00 год. (обідня перерва з 11:00 год. до 12:00 год.), а в день проведення 
Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Яковіна На-
ліна Олексіївна, член Правління. Товариство до початку Загальних зборів 
надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денно-
го Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. На дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 179046 штук, 
кількість голосуючих акцій становить 135390 штук. Кожний акціонер має 

право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подаєть-
ся в письмові 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. У разі відмови у включенні 
пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонер 
має право оскаржити таке рішення Товариства у судовому порядку. Особам, 
які прибули для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додат-
ково мати довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену 
згідно з вимогами чинного законодавства України. 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю. 
Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа 
або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товари-
ства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціо-
нерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити 
свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у 
будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Голову 
правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі 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 по-
трібно 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 ви-
рішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних збо-
рах. 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.

З усіх питань щодо проведення Загальних зборів, звертатись за тел: 
0991777610.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний 
2017р.*

попередній 
2016р.

Усього активів 28309 27757
основні засоби (за залишковою вартістю) 4812 4793 
Запаси 20544 16374 
Сумарна дебіторська заборгованість 1420 4660 
Гроші та їх еквіваленти 262 1104 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2429) (2092) 
Власний капітал (1637) (1264) 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 45 45 
довгострокові зобов'язання і забезпечення ---- ---- 
Поточні зобов'язання і забезпечення 29766 27041 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (337) 355 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 179046 179046 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (1,88220) 1,98273

* Наведені попередні фінансові показники, які можуть бути скори-
говані за рішенням Загальних зборів з урахуванням даних аудитор-
ського висновку.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні. Голова Наглядової ради ПрАТ «САЗ» межебовський І.В.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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чергові загальні збори акціонерів
Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства 

«моївське» ( Код за єдРПоУ 00385566 ) місцезнаходження: 24123, 
Вінницька обл. ,Чернівецький р-н , c. Борівка пров. Перемоги 26/2 

відбудуться 25 квітня 2018 року о 10-й годині за адресою :
24123 Україна, Вінницька обл., чернівецький р-н, с. борівка,  

пров. Перемоги 26/2. Приміщення контори, зал засідань.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 8.30 до 9-30 год. 

за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонер повинен 
мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну 
довіреність оформлену відповідно з чинним Законодавством. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
15 квітня 2018 року.

Акціонери та їх представники до дати проведення загальних зборів за 
письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами , необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рі-
шень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 
24 березня 2018 р. в робочі дні з ( понеділка по п’ятницю ) 9.00 до 13.00 за 
адресою місцезнаходження товариства: Вінницька обл. Чернівецький р-н 
с. Борівка пров. Перемоги 26/2, кабінет « бухгалтерія», а в день проведення 
зборів на місці проведення зборів . Посадова особа відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з документами бухгалтер Лесь А.Є. тел. для довідок 
(04357) 34336. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань , 
включених до порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства 
за адресою : http://moivske.at.ua

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо
(перелік питань, що виносяться на голосування) 

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства 
та припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних 

зборів, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування. 

4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності у 
2017 році. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту голови правління. 

5. Звіт наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії .
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 р. Про порядок 

виплати дивідендів за результатами роботи за 2017 р.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в 

новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання 
повноважень на підписання нової редакції Статуту та здійснення всіх необ-
хідних дій пов’язаних з державною реєстрацією.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів,які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одно-
го року з дати прийняття такого рішення , із зазначенням характеру право-
чинів та їх граничної сукупної вартості.

Найменування показника  Період
 2017 рік, 
тис. грн.

 2016 рік, 
тис. грн.

Усього активів 1441,9 1390,0
Основні засоби 76,9 85,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 352,0 338,0
Сумарна дебіторська заборгованість 15,1 1,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 81,7 59,5
Нерозподілений прибуток 27,6 19,8
Власний капітал 1332,3 1304,7
Статутний капітал 68,0 68,0
Довгострокові зобов”язання 15,6 15,6
Поточні зобов”язання 94,0 70,0
Чистий прибуток ( збиток) 27,6 19,8
Середньорічна кількість акцій, штук 2275198 2275198
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

9 9

Наглядова рада СПрАТ «моївське» 

СІЛЬСЬКоГоСПодАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «моЇВСЬКЕ»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НЕмИ-
РІВСЬКЕ РАйоННЕ ПІдПРИємСТВо По ВИКо-

НАННю АГРоХІмІчНИХ РобІТ «РАйАГРоХІм» 
(Код за ЄДРПОУ 05487538, місцезнаходження: 22800, Вінницька 

область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Соборна 171, 
електронна адреса nemirovhim@gmail.com, тел/факс (04331) 2-17-48)

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2018 
року о 10.00 год. Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 22800, 
Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Собор-
на 171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань (кімната засідань нуме-
рації не має). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства: з 9.00до 9.50 год. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах на 24 годи-
ну - 18.04.2018 року. Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати до-
кумент, що посвідчує особу. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком 
представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника 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 депо-
зитарною 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 зазна-
ченням 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 голо-
ви та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку 
голосування. 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 
рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ре-
візора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської ді-
яльності 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. Затверджен-
ня річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 
рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства 
за 2017 рік. 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформа-
ція, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні 
Товариства»: http://nemiragrokhim.at.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: 22800, Вінницька область, Немирівський район, 
місто Немирів, вулиця Соборна 171, адмінбудинок Товариства, приймальня 
(нумерація кімнат відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кобилінський 
Василь Iванович, тел. (04331) 2-17-48, (04331) 2-10-04.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім» Кобилінський Віктор Васильович.

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 акціонер-
них товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних папе-

рів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за єдРПоУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Укрнадрапромiнвест», Код за ЄДР 24281989, адреса: Харківська обл., 
61166, м. Харкiв, пр. Науки, 22, кiмн. 1, тел.: (044) 296-31-47.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 15.03.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.unpi.com.ua

ПРИВАТНЕ АКцiоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРНАдРАПРомiНВЕСТ»
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Перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування),  
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 

№ 
п/п

Питання Проект рішення

1 Про припинення повноважень лічильної комісії. Про обрання лічильної 
комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Припинити повноваження лічильної комісії, обраної загальним зборами 
21.04. 2017 року. 
Обрати лічильну комісію в наступному складі:Голова лічильної комісії - 
Загородня Н.Г., Члени лічильної комісії: Соловей В.П., Андрєєва І.М. 
Строк дії повноважень лічильної комісії – до наступних загальних 
зборів. 

2 Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування. Засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису «засвідчено», 
печатки Товариства,  підпису голови правління Товариства та дати 
засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для 
кумулятивного голосування

3 Про обрання головита секретаря зборів. Обрати головою зборів Чмирьова Д.В., а  секретарем зборів – Мо-
роза М.М. Строк повноваженьголови та секретарязборів – до 
переобрання.

4 Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповідь – до 
10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові 
зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або 
представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 
хвилин;пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому 
вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; 
голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

5 Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2017 роціприйняти до відома та прийняти наступні 
рішення за наслідками розгляду звіту: визнати  роботу Правління в 
2017 році задовільною, Правлінню продовжити виконувати свої 
обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного 
законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активнос-
ті всіх служб Товариства.

6 Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік прийняти до відома, визнати роботу Наглядової 
ради Товариства в 2017 році задовільною, та затвердити наступні 
заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно 
Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; 
продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах 
своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності 
Правління Товариства.

7 Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження 
висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2017 
рік.

Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році та 
висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік 
прийняти до відома та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновку: роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною, 
затвердити висновок Ревізійної комісії з річного звіту та балансу Товариства 
за 2017 рік. 

8 Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядо-
вої ради та ревізійної комісії.

Затвердити звіти Правління та Наглядової ради про роботу в 2017 році, 
затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 
2017 році.  

9 Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
10 Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками 

діяльності Товариства в 2017 році з урахуваннямвимог, передбачених 
законом.

Чистий прибуток за 2017рік у розмірі1 050 тис. грн. залишити у якості 
нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди 
акціонерам не виплачувати.

11 Про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної 
комісії  Товариства.

Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Козло-
вої Ґ.Ю., членів ревізійної комісії – Юрченко С.В., Зінченко В.В.

12 Про розірвання цивільно – правових договорів, укладених з головою та 
членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої 
розірвати цивільно – правові договори (підписати додаткові угоди щодо 
розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної 
комісії Товариства.

Розірвати цивільно – правові договори, укладені з головою та членами 
ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товари-
ства Титаренка В.І.  розірвати цивільно – правові договори (підписати 
додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою 
та членами ревізійної комісії Товариства.

13 Про обрання членів ревізійної комісії Товариства. Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування
14 Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які будуть 

укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, 
уповноваженої підписати цивільно – правові договори з головою та 
членами ревізійної комісії Товариства.

Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, які 
будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Уповно-
важити голову правління Товариства Титаренка В.І.  підписати 
цивільно – правові договори з обраними членами ревізійної комісії 
Товариства.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТУТКоВСЬКИй»
до уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТУТКоВСЬКИй» (надалі 
також –  Товариство, код за ЄДРПОУ - 01431334, місцезнаходження: 04114, 
м. Київ, вул. Дубровицька, 28) повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів  Товариства. 

дата, час та місце проведення загальних зборів: «24» квітня 2018 
року о 12 – 00 годині за адресою: 04114, м. Київ, вул. дубровицька, 28, 

3 поверх, зал для переговорів № 1.
час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у 

загальних зборах: 
24.04. 2018 року,  з 11 – 00 до 11 – 45 за місцем проведення зборів. 
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: 
«18» квітня 2018 року станом на 24 годину 
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Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати 
надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів 
до 23 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняттярішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства:м. Київ, вул. Дубровицька, 28, кім-
ната 201, 2й поверхв робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09:00 до 17:00); а 
в день проведеннязборів (24 квітня 2018 року)– за місцемїхпроведення за 
адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1. 
Для ознайомлення з матеріалами та документами акціонер (представник) 
звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною 
адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність 
з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після 
ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній 
особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксуєть-
ся в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що 
скликані на 24 квітня 2018 року» із зазначенням часу отримання, повер-
нення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).Особа 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова прав-
ління Титаренко В.І.

для участі у  загальних зборах акціонерам при собі мати документ, 
що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує 
особу (паспорт). Відсутність таких документів є підставою для відмови 
акціонеру (його представнику) в реєстрації.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за 
довіреністю:Представником акціонера на загальних зборах товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а 
також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер 
має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, по-
відомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.  Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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 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 будь-який час відкликати чи замінити 
свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надан-
ня довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не 
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав до-
віреність, замість свого представника.

Права, надані акціонерамвідповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону 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:Акціонери мають право надсилати Товариству пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів.Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів това-
риства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства».Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власни-
ками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому 
включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Інформація відповідно до ч.4. ст. 35 Закону України «Про акціонер-
ні товариства»: станом на дату складення переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення загальних зборів (05 березня 2018 
року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 
24 000 000 штук; загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 
22 886 412 штук. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а 
також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»: http://www.tutkovsky.com.ua/

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

Найменування показника Період
звітний 
2017 р.

попередній 
2016 р.

Усього активів 33 017 33 915
Основні засоби 19 890 19 353
Довгострокові фінансові інвестиції 93 93
Запаси 5 746 8 030
Сумарна дебіторська заборгованість 4 684 3 684
Грошові кошти та їх еквіваленти 170 1 633
Нерозподілений прибуток 3 297 2 381
Власний капітал 18 087 17 171
Статутний капітал 6 000 6 000
Довгострокові зобов’язання 304 271
Поточні зобов’язання 14 626 16 473
Чистий прибуток (збиток) 1 050 (329)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24 000 000 24 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

76 124

Довідки за телефоном - 0 (44) 428 14 72, 390 21 30
Наглядова рада Товариства

15 Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть 
укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного 
рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Попередньо схвалити значні правочини, в тому числі значні правочини 
із заінтересованістю, які можуть укладатися товариством протягом не 
більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори 
купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, 
нематеріальних активів, корпоративних прав, цінних паперів тощо, дого-
вори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, 
договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами 
проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, 
інвестиційні договори,  договори застави та іпотечні договори, договори 
поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися 
Товариством до вже укладених договорів, а також - будь – які інші 
договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох 
пов’язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. 
Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного 
рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження чи 
відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються 
товариством. Зобов’язати Виконавчий орган товариства звертатися до 
наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом 
товариства та внутрішніми положеннями товариства, за отриманням 
погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в 
тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких 
надане акціонерами.
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ПРомИСЛоВА КомПАНІЯ «ПРомІНЬ»  

(надалі – Товариство)
(код ЄДРПОУ – 05744739, місцезнаходження Товариства: 03110,  

м. Київ, вул. Механізаторів 9-а)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

Дата та час проведення загальних зборів: 18 квітня 2018 року о 
11 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. механізаторів 9-а 
в приміщенні адміністрації Товариства.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
18 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. 

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
18 квітня 2018 року о 10 год. 45 хв. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 12 квітня 2018 р. станом на 24 годину.

Перелік питань разом з проектом рішень  
щодо кожного з питань включених  

до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень. 
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства 

у наступному складі: голова Лічильної комісії представник депозитарної 
установи ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Скнар О.П.; члени Лічильної комісії – пред-
ставники депозитарної установи ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Грабінська Т.В., Козю-
ра Н.С. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після 
складання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та 
підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали 
участь у підрахунку голосів. 

2. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Директора Товариства за 
2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Директора про-
тягом звітного періоду задовільною.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства 
за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової 
ради протягом звітного періоду задовільною.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора щодо фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік 
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності 

за 2017 рік.
Проект рішення: Збиток отриманий за підсумками діяльності Товари-

ства у 2017 році у розмірі 1725 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що 
буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської 
діяльності в майбутніх періодах. У зв»язку з відсутністю прибутку за 2017 
рік розподіл прибутку не здійснювати, відрахувань до резервного фонду 
не здійснювати, дивіденди не нараховувати.

7.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийнят-
тя такого рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні договори/контракти/
правочини, договори про внесення змін до вказаних договорів/контрактів/
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, 
тобто до проведення наступних загальних зборів Товариства, але не 
пізніше ніж 30 березня 2019 року (включно). Вказані договори/контракти/
правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Това-
риства, передбачених Статутом Товариства, (в т. ч. орендні, кредитні, 
іпотечні, застави) із граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 гри-
вень.

8. Затвердження органу управління уповноваженого на прийняття рі-
шення про укладення значних правочинів в тому числі отримання креди-
ту, надання майна в заставу/іпотеку.

Проект рішення: Уповноважити Наглядову раду товариства на прий-
няття рішення про укладення значних правочинів тому числі договорів 
оренди. отримання кредиту та надання майна в заставу/іпотеку. 

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства 

на 2018 рік
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-

ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства України.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://pkpromin.pat.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 до дати про-
ведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: 03110, м. Київ, вул. Механі-
заторів 9-а в приміщенні адміністрації, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 
12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Директор Стадніченко Костянтин Вячеславо-
вич. Довідки за тел. (044) 248-85-00.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть 
користуватися після отримання повідомлення про проведення за-
гальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть 
використовуватися: кожний акціонер має право внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 
Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного 
Загальних зборів Товариства 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 проекту рішення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, вклю-
чені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних 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 голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних збо-
рах акціонерів на свій розсуд. 

Кількість акцій: станом на 27 лютого 2018 року (дата складення пере-
ліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 10 246 штук 
простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 
складає 9 803 штук простих іменних акцій. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства в 2017 році (тис.грн.) 

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 2657,0 3049,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1634,2 2187,8
Запаси 18,9 23,9
Сумарна дебіторська заборгованість 882,6 345,9
Гроші та їх еквіваленти 29,7 481,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5141,4) (3416,4)
Власний капітал (2597,9) (872,9)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2459,0 2459,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 628,4 637,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4626,5 3284,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (1725,0) (1042,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10246 10246
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,2) (0.1)

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПРомИСЛоВА КомПАНІЯ «ПРомІНЬ»
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Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «боГУСЛАВСЬКИй КАР’єР» 

(ідентифікаційний код: 00292497, місцезнаходження: 09722, Київська обл., 
Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А) (надалі – Това-
риство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства, які відбудуться 04 квітня 2018 року об 14:00 годині за 
адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Кор-
сунська, 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у позачергових 
загальних зборах відбудеться з 13:00 до 13:50 у день та за місцем про-
ведення позачергових загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах – 29 березня 2018 року. 

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосу-
вання) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова 
лічильної комісії – чавченко микола Іванович, Члени лічильної комісії – 
Тиха юлія михайлівна та Сколота Наталія Володимирівна, та прий няти 
рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних 
зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню 
для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення 
бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. 
Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені 
для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвідчується 
підписом голови Реєстраційної комісії.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Волощука Георгія 
олександровича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати 
мовчан олександру Петрівну на час проведення цих загальних зборів 
акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних 
зборів.

4. Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведен-
ня загальних зборів акціонерів Товариства:

по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями • 
для голосування.

для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;• 
заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку • 

денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмово-
му вигляді;

питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників переда-• 
ються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням 
прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його 
представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, • 
а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку 
денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не 
підлягають;

для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників • 
Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хви-
лин;

кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів • 
фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно 
звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

5. Про внесення додаткових видів економічної діяльності до єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань.

Проект рішення: З метою розширення діяльності Товариства внести 
додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ «БОГУ-
СЛАВСЬКИЙ КАР’ЄР», які містяться в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: 
46.21 – Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кор-
мами для тварин та 46.33 – Оптова торгівля молочними продуктами, яй-
цями, харчовими оліями та жирами..

6. Про проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

Проект рішення: Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей 
про ПрАТ «БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР’ЄР», що містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними 
видами економічної діяльності: 46.21 – Оптова торгівля зерном, необроб-
леним тютюном, насінням і кормами для тварин та 46.33 – Оптова торгів-
ля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Уповно-
важити Голову правління Товариства Макаренка Юрія Миколайовича 
особисто або шляхом видання відповідних довіреностей вчинити дії спря-
мовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених 
змін.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду та схвалити значні право-
чини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), 
які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та 
будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяль-
ності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів 
акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути пред-
метом даних господарських правочинів більше 50 % вартості активів То-
вариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), 
застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, 
форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж осно-
вних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Това-
риства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, авто-
транспорту, обладнання, матеріалів, та інших об’єктів, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських 
правочинів більше 50 % вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2017 рік. 

Правлінню Товариства забезпечити кредитування Товариства в бан-
ківських установах в 2018-2019 році в розмірі до 30 млн. грн., в тому 
числі шляхом збільшення розміру будь-яких діючих кредитів. Забезпечен-
ням виконання зобов’язань Товариства перед банківськими установами 
залишити, а при потребі та з урахуванням діючих договірних зобов‘язань 
Товариства – передати у заставу/іпотеку наступне майно: цілісний майно-
вий комплекс, нежитлові будівлі, що знаходиться за адресою: Київська обл., 
Богуславський район, село Тептіївка, вул. Корсунська, 2-А, 09722, Україна, 
а також обладнання і транспортні засоби, що належать ПрАТ «Богуслав-
ський кар’єр» на правах власності

Виступити майновим поручителем ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», код 00373942 (надалі - 
Позичальник) за договорами кредитних ліній/кредитів, що будуть укладе-
ні між Позичальником та АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» чи іншими банківськи-
ми установами про надання кредитів на загальну суму до 
215 000 000,00 грн. (в гривневому еквіваленті) на умовах, що будуть ви-
значені кредитними договорами, та в якості забезпечення зобов’язань 
Позичальника за вказаними договорами кредитних ліній/кредитів переда-
ти в заставу (іпотеку) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» чи іншим банківським 
установам за кредитними договорами, та в якості забезпечення зобов’язань 
Позичальника за вказаними договорами кредитних ліній/кредитів:

нежитлові будівлі, що знаходиться за адресою: Київська обл., Богус-• 
лавський район, село Тептіївка, вул. Корсунська, 2-А, 09722, Україна,

обладнання і транспортні засоби, що належать на момент прийнят-• 
тя цього рішення ПрАТ «БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР’ЄР» на правах власності 
та обліковуються на балансі підприємства.

Уповноважити, з правом передоручення, Голову правління Товариства 
Макаренка Юрія Миколайовича або особу, що виконує його обов’язки, 
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійсню-
вати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства ви-
щевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з 
обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, 
Законом України «Про акціонерні товариства», укладати та підписувати від 
імені Товариства будь-які договори, в тому числі, але не виключно, будь-які 
додаткові угоди/договори до діючих договорів та всі інші документи, що 
необхідні для їх укладення та виконання рішень, прийнятих Загальними 
зборами Товариства, укласти/підписати відповідні договори застави/іпоте-
ки з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» чи іншими банківськими установами на 
умовах на власний розсуд, підписати всі інші необхідні документи та вчи-
нити будь-які дії, пов’язані з виконанням вищезазначеного рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://00292497.infosite.com.ua/

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) 
для участі у Загальних зборах.

Для участі у загальних зборах необхідно надати:
для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); �

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«боГУСЛАВСЬКИй КАР’єР»
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для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу  �
(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, за-
свідчених належним чином.

Права акціонерів
До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) 

можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішен-
ня з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за 
адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Кор-
сунська, 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства), по 
вівторкам і четвергам з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова правління Макаренко Юрій Миколайович. 

Тел. (050) 3120599
Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціо-

нери Товариства до початку Загальних зборів можуть надавати письмові за-
питання Товариству щодо питань, включених до порядку денного Загальних 
зборів та порядку денного Загальних зборів. Оскільки повідомлення про 
скликання Загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не 
пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого 
частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок 
денний Загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при 
прийнятті рішення про скликання Загальних зборів.

Інформація про кількість акцій
Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання 

переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (07 березня 2018 року) – 5760504;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів (07 березня 2018 року) – 5065950;

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» 

та статуту Товариства, акціонер має право призначити свого представни-
ка (представників) для участі у Загальних зборах, який здійснюватиме свої 
повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах, видана акціонером-
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається її керівним 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 
рішення потрібно проголосувати (розподілити голоси під час кумулятив-
ного голосування). Під час голосування на Загальних зборах представник 
акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на 
свій розсуд.

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТРА-

ХоВА КомПАНІЯ "РЕСПЕКТ" (єдРПоУ 22448445), місцезна-
ходження якого: Україна, 65029, м. Одеса, вул. Князівська буд. 15, кв.1 (далі 
за текстом – Товариство, ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ») повідомляє про проведен-
ня річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «18» квітня 2018 р. 
о 15 годин 00 хвилин за адресою: Україна, місто одеса, вул. одарія, 1, 
4-ий поверх, актова зала.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у загаль-
них зборах буде здійснюватися за адресою проведення загальних зборів 
акціонерів «18» квітня 2018р.: час початку реєстрації акціонерів: 14 годин 
00 хвилин; час закінчення реєстрації акціонерів: 14 годин 50 хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам 
акціонерів – паспорт та довіреність оформлену відповідно до законодавства 
України. 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24 годину 
12 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів 

акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосуван-

ня.
4. Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 

2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» та затвер-

дження заходів за результатами його розгляду. Основні напрямки діяльнос-
ті на 2018р.

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 
2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Про затвердження Звіту та Висновку Ревізійної комісії ПрАТ «СК 
«РЕСПЕКТ» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами їх розгля-
ду.

8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради 
ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» » за 2017 р., Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» 
за 2017 р. та Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р.

9. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
10. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з 

урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть укладатися в рамках страхової, інвестицій-
ної та фінансової діяльності Товариства, протягом одного року з дати прий-
няття такого рішення.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: Акціо-
нери Товариства можуть ознайомитись із матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9.00 до 17.00 
(перерва з 13 00 до 14 00) за місцезнаходженням Товариства: 65029, м. Оде-
са, вул. Князівська 15, кв.1, а в день проведення загальних зборів акціо-
нерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок 

ознайомлення акціонерів з документами – Начальник юридичного відділу 
Товариства Лунга О.М. Телефон для довідок: (048)777-95-48. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-Vi (із змінами та 
доповненнями) цієї статті»: http://respectins.com

Про права акціонерів ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ»: акціонерам надані права 
відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
від 17.09.2008 р. № 514-VI (із змінами та доповненнями), якими вони можуть 
користуватися після отримання цього Повідомлення про проведення чер-
гових (річних) Загальних Зборів.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: від 
дати надіслання цього Повідомлення про проведення річних Загальних 
Зборів Товариства до дати проведення річних Загальних Зборів Товариства 
з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю 
здійснюється у відповідності до ст. 39 Закону України «Про акціонерні това-
риства» від 17.09.2008 р. № 514-VI ( із змінами та доповненнями).

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати доку-
мент, який посвідчує особу (паспорт), для представника акціонера-фізичної 
особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтер-
еси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських 
формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної 
особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені ак-
ціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р.  

(тис. грн):
Найменування показника Період

звітний попередній
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2426 2254
Запаси 19 21
Сумарна дебіторська заборгованість 2751 3886
Гроші та їх еквіваленти 8645 9565
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

3690 1645

Власний капітал 37603 34137
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7715 7715
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 19208 11502
Поточні зобов'язання і забезпечення 5275 6657
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

3690 1829

Середньорічна кількість акцій (шт.) 771500 771500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

4,78 2,37

Наглядова рада Товариства
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Шановний акціонер!
ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо "РИТм" (код єдРПоУ 

05507152, місцезнаходження 14021, чернігівська обл., м. чернігів, 
вул. Старобілоуська, 71) (надалі – Товариство) повідомляє про прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
19 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: чернігівська обл., м. 
чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 10:00 до 10:45 у день та за місцем проведення річних 
загальних зборів.

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

Перелікпитань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісіюу складі 3-х осіб: голови 

комісії Кирилюк Анни Василівни, та членів комісії: Хавлук Юрія Володи-
мировича та Ступак Наталії Володимирівни та прийняти рішення про 
припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акці-
онерів.

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 Товариства, 
шляхом його підписання головою Реєстраційноїкомісії.

3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Проект рішення: обрати головою Зборів – Демчука Євгена Вікторо-
вича, секретарем – Ричанчика Віталія Михайловича на час проведення 
цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підпи-
сати протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведенняЗборів: по всім 
питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голо-
сування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для 
запитань та відповідей – до 10 хвилин.

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу Товариства 
про підсумки діяльності за 2017рік.

6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 
2017рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звітТовариства за 

2017рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за результатами фінансово-господарськоїдіяльностіТовариства у 2017 
році.

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та по-
криття збитків Товариства за 2017рік згідно статей «Доходів та Ви-
трат».

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 найменуванняТовариства.
Проект рішення: У зв’язку зі зміною типу Товариства, затвердити 

нове найменування Товариства: Повне найменування Товариства: україн-
ською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИТМ"; Скороче-
не найменування Товариства: українською мовою: ПрАТ"РИТМ".

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 

річними Загальними зборами акціонерів Товариства, статуту Товариства, 
викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних 
зборів акціонерів: Демчуку Євгену Вікторовичу та Ричанчику Віталію 
Михайловичу відповідно.

13. Про внесеннязмін до положень про загальнізбори, наглядову раду, 

виконавчий органТовариства, Принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління та затвердження документів у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загаль-
нізбори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Нагля-
дову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про ви-
конавчий орган Товариства; Затвердити нову редакцію Принципів 
(кодексу) корпоративного управління Товариства.

14. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених 
річними Загальними зборами акціонерівТовариства, положень про за-
гальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів 
(кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій 
редакції.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених ци-
мирічними загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову 
раду, виконавчий орган Товариства та Принципів (кодексу) корпоратив-
ного 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 веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:http://
meat-rytm.com.ua/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (28 лютого 2018 року) – 70 555 075 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) – 70 000 021 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 
голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішен-
ня з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71 у 
кім. №1,у робочідніз понеділка по п’ятницю, з 10:00 години до 13:00 годи-
ни, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціо нерів з документами – директор Ричанчик Віталій Михайлович.

Довідки за телефоном: (0462) 646-001.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вноси-

ти зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають 
можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із 
змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У тако-
му разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
зборів, а щодокандидатів до складу органівТовариства - не пізнішеніж за 
чотиридні до датипроведеннязагальнихзборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальнихзборів та порядку ден-
ного загальнихзборів, надаються Товариством письмово та надсилаються 
акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х 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 Товариства - 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (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 на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань 
порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 
до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж 
за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу орга-

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо "РИТм"
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нів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних 
зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення 
до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у 
включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акці-
онера), 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 по-
рядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове 
припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається 
пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення 
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція 
надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни 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 веб-сайті 
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'язанняТовариства провести загальні збори 
з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпід-
ставно відмовлено акціонеру.

Довіреність на право участі та голосування на загальнихзборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а такожможепосвідчуватися депо-
зитарною 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 абоіншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як 
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня 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 голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 217 556 472 897
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Запаси 705 685
Сумарна дебіторська заборгованість 216 840 472 197
Гроші та їх еквіваленти 7 4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (44 846) (24 599)
Власний капітал 8 997 29 244
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 53 843 53 843
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 208 559 443 653
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (20 247) 4 605
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70 555 075 70 555 075
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,028697) 0,065270

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СуДНОБуДІВНИй ЗАВОД «ЛИМАН»

Наглядова рада повідомляє Акціонерів ПРАТ «Суднобудівний завод 
Лиман» (надалі Товариство) про скликання Загальних зборів, які від-
будуться 18 квітня 2018 року о 14.00 годині за місцезнаходженням 
ПРАТ «СЗ Лиман» 65026 м. одеса вул. Преображенська, 4 кв. 2А. - при-
міщення "офіс".

ПРоЕКТ порядку денного:
Припинення повноважень лічильної комісії, обраної на загальних 1. 

зборах Товариства 19.04.17 р. Обрання нового складу лічильної комісії. 
Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) про ведення річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування.

Звіт Генерального директора Товариства про фінансовий стан, гос-2. 
подарську діяльність Товариства в 2017 р.

Звіт Наглядової ради Товариства за наслідками роботи в 2017 р.3. 
Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 р. 4. 

та зат вердження висновків Ревізійної комісії.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Това-5. 

риства, затвердження річного звіту за 2017 р.
Розподіл прибутку і порядок покриття збитку, отриманого у 2017 р. 6. 

основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПРАТ «СЗ Лиман» за 2017 р. (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний 2017 

рік
Попередній 

2016 рік
Усього активів 17393 26089
Нематеріальні активи (залишкова 
вартість)

0 0

Основні засоби (залишкова вартість) 2 13
Незавершені капітальні інвестиції 1368 1368
Запаси 0 451

Сумарна дебіторська заборгованість 14929 23139
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 4
Інші оборотні активи 1094 1114
 Власний капітал, в т.ч. 17372 26072
Статутний капітал 5594 5594
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

11778 20478

 Довгострокові зобов’язання 0 14
 Поточні зобов’язання: 21 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3196732 3196732
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом 
періоду (шт.)

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду 2 2

Власний веб-сайт, на якому розміщена інформація про прядок денний: 
8421.com.ua/http://013738790.infosite.com.ua/

Початок реєстрації акціонерів та їх представників о 13-00 в день скли-
кання Загальних зборів 

за місцем його проведення, закінчення о 13-45. 
Для реєстрації Акціонери повинні мати при собі паспорт. Представ-

ники Акціонерів повинні мати при собі паспорт та належним чином 
оформлену довіреність.

Акціонерам, бажаючим внести пропозиції щодо порядку денного, не 
пізніше як за 20 днів до початку Загальних зборів надсилати письмові 
звернення за адресою: 65026 м. Одеса, вул. Преображенська, 4, кв.2-А. 

 Бажаючім ознайомитися з матеріалами, підготовленими до зборів, 
просимо звертатися у робочий час та у робочі дні до адміністрації за-
воду за адресою 65026 м. Одеса, вул. Преображенська, 4, кв. 2-А. до 
посадової особи Єрьомкіної І.Г., а в день проведення зборів: 65026 
м. Одеса вул. Преображенська, 4 кв. 2А. - приміщення "офіс". Довідки 
за тел. (048) 723 42 13.

 Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах - 12.04.2017 р. Телефони для довідок: 
 (048) 723 42 13.

Голова Наглядової ради  Зелінський о.С.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СУдНобУдІВНИй ЗАВод «ЛИмАН»
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ШАНоВНИй АКцІоНЕР!
ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо "НІЖИНСЬКИй 

м’ЯСоКомбІНАТ" (код єдРПоУ 00444375, місцезнаходження 16600, 
чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25) (далі – Товариство) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 18 квітня 2018 рокуоб 11:00 годині за адресою: 
чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, буд. 25 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися з 09:45 го-
дини до 10:45 години у день та за місцем проведення річних загальних 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства – 12 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 – Сурмачевської Вікторії Михайлівни, членів комісії – Бутка Сергія 
Вікторовича та Ємець Віри Миколаївни та прийняти рішення про при-
пинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціоне-
рів.

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 Товариства, 
шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

3. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: обрати головою Зборів – Тимошенко Сергія Анато-

лійовича, секретарем – Демчука Євгена Вікторовича на час проведення 
цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підпи-
сати протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 
товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім 
питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голо-
сування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для 
запитань та відповідей – до 10 хвилин.

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (директора) 
ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ" про підсумки діяльності за 
2017рік.

6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради ПАТ "НІЖИН-
СЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ" за 2017рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт ПАТ "НІЖИН-

СЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ" за 2017рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за результатами фінансово-господарськоїдіяльностіТовариства у 2017 
році.

Проект рішення: затвердити порядок розподілуприбутку та по-
криття збитків ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ" за 2017 рікз гідно 
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 "НІЖИНСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ"; Скорочене найменування Товариства: українською 
мовою: ПрАТ"НІЖИНСЬКИЙ 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 

річними Загальними зборами акціонерів Товариства, статуту Товариства, 
викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних 
зборів акціонерів: Тимошенко Сергію Анатолійовичу та Демчуку Євгену 
Вікторовичу відповідно.

13. Про внесеннязмін до положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган (Директора) Товариства, Принципів (кодексу) корпора-
тивного управління та затвердження документів у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загаль-
ні збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про На-
глядову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про 
виконавчий 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 
редакції.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених 
річними загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову 
раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративно-
го 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 веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://meat-nizhyn.com.ua.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (28 лютого 2018 року) – 122749760 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) – 122 749 754шт.; 

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 
голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішен-
ня з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, буд. 25 у кім. №1 
у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор – 
Журко Неля Миколаївна.

Довідки за телефоном: 067 140 99 78.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вноси-

ти зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають 
можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із 
змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У тако-
му 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 2-х 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 Товариства - 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (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 на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань 
порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до 
проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 
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15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів То-
вариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних збо-
рів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення 
до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у 
включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акці-
онера), 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 по-
рядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове 
припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається 
пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення 
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція 
надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. 

Зміни 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 стро-
ку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а 
також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропо-
нованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову 
у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством 
надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів 
про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також 
проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інфор-
мація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів 
до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті 
Товариства. 

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 безпід-
ставно відмовлено акціонеру.

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 акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як 
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня 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 голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства, тис. грн.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 37 790 47 795.2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25 037 26 443
Запаси 796 70
Сумарна дебіторська заборгованість 11 945 22 969
Гроші та їх еквіваленти 12 2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 763 4 333
Власний капітал 33 482 35 020
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 30719 30 687
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 7 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4 301 14 464
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(1 570) (710)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 122 749 760 122 749 760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0.001279) (0.005780)

Наглядова Рада ПАТ "Ніжинський м’ясокомбінат"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВРИБГОСП", ЄДРПОУ 
00476820, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (далі збори), 
відбудуться 16 квітня 2018 р. о 15.00 за місцезнаходженням товариства: 
чернігівська обл., чернігівський р-н, с.Жавинка вул. дачна, б.7, адмін-
будівля, каб.1. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться 
16.04.2018 р. за місцем проведення зборів з 1430 до 1455. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 10.04.2018 р.

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

Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.1. 
Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб за-2. 

свідчення бюлетенів для голосування.
Обрання голови та секретаря зборів.3. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 4. 

рік
Визначення основних напрямків діяльності у 2018 році5. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 6. 

2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2017 рік 7. 

та затвердження висновку Ревізора
Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.8. 
Розподіл чистого прибутку 2017 року.9. 

Припинення повноважень Наглядової ради.10. 
Обрання членів Наглядової ради.11. 
Затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради та об-12. 

рання особи для їх підписання.
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.13. 
Надання згоди на вчинення значного правочину щодо укладання до-14. 

говору оренди гідротехнічних споруд

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

Найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 22893 22809

Основні засоби 5614 6004
Запаси 13230 12051
Сумарна дебіторська заборгованість 3901 4515
Гроші кошти та їх еквіваленти 148 239
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 149 145
Власний капітал 2485 2481
Статутний капітал 889 889
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 4722 4722
Поточні зобов’язання і забезпечення 15686 15606
Чистий фін.результат: прибуток (збиток) 4 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3554296 3554296
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію, грн. 0,0011 0,0008

Під час підготовки до зборів до 16.04.2018 акціонери (їх представни-
ки) можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень у робочі дні з 13.00 до 16.00 та в день проведення зборів за 
місцезнаходженням Товариства, каб.1. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є т.в.о. голови прав-
ління Помазна С.І. Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» 
акціонер може внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного та/або проектів рішення загальних зборів акціонерного 
товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж з 7 днів. Про-
позиції надаються письмово на адресу Товариства. Для реєстрації акціо-
неру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику ак-
ціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства. Довіреність видана фізичною особою посвідчується 
нотаріусом або депозитарною установою. Порядок участі та голосуван-
ня на зборах за довіреністю відбувається згідно ст. 39 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства». На письмові запитання акціонерів щодо порядку 
денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді. Кон-
тактна особа: Католик Світлана Борисівна тел. (0462)937493. Адреса 
власного веб-сайту з інформацією та проектами рішень щодо кожного з 
питань проекту порядку денного www.cherfish.com.ua. 

Наглядова рада.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
"чЕРНІГІВРИбГоСП"
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Шановні акціонери
ПУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА  

«САН ІНбЕВ УКРАЇНА» !
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «САН ІнБев 

Україна» (ідентифікаційний код 30965655, місцезнаходження 03680, 
м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, далі – Товариство) повідомляє, що 
річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) 
мають відбутися 18 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: 02192, місто 
Київ, вул. А. малишка 1, Готель «братислава», конференц-зал 
«червоний».

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних збо-

рів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена 
Олексійовича, членів лічильної комісії Ткаліч Артема Олександровича, 
Євсєєвої Уляни Павлівни. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Хренова Де-

ниса Юрійовича, секретарем загальних зборів - Балахнова Олександра 
Володимировича.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генераль-
ного Директора про діяльність Товариства у 2017 році та основні на-
прями діяльності у 2018 році.

Проект рішення: Затвердити звіт в.о. Генерального Директора 
Товариства за 2017 рік та затвердити основні напрями діяльності 
Товариства у 2018 році.

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

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

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства 
за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за резуль-
татами 2017 року.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товари-
ства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову 
звітність Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2017 р., по-

крити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товари-

ства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради 

Товариства: Віжула Євгенія Віталійовича, Романової Ольги Володи-
мирівни, Братерського Геннадія Михайловича, Шеппард Олесі Воло-
димирівни, Балахнова Олександра Володимировича.

9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом 

кумулятивного голосування.
10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Това-

риства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товари-
ства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвер-
дити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з чле-
нами наглядової ради Товариства. Обрати в.о. Генерального 
директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича особою, яка упов-
новажується на підписання договорів з членами Наглядової ради То-
вариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів, – 12 квітня 2018 року (станом на 24 годи-
ну).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 18 квітня 2018 
року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – доку-
менти, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм 
право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але 
не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено 
статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної 
особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування 
на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним 
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на 
участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах декільком своїм представникам. На-
дання 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. До закін-
чення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, 
акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про 
це реєстраційну комісію та в.о. Генерального директора Товариства, 
або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціо-
нера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде 
видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності 
декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах 
здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним 
представником.

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту по-
рядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на 
голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03680, 
м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, 4-ий поверх, кімната для переговорів, 
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 – член 
Наглядової ради Балахнов Олександр Володимирович. Акціонери 
мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Това-
риству письмові запитання щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше 
ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції пода-
ються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства 
та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування 
акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій 
та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. 
Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством Укра-
їни строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх 
пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитання-
ми та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту 
порядку денного акціонери можуть звертатися до члена Наглядової 
ради Балахнова Олександра Володимировича за наведеним нижче 
номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, за-
гальна кількість простих іменних акцій Товариства становить  
9 510 655 300 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства 
становить 9 443 063 182 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України: 
http://www.suninbev.com.ua/.

Довідки за телефоном: +380 44 201 40 00.
Наглядова рада

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«САН ІНбЕВ УКРАЇНА»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 16 березня 2018 р. 
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до уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»!
Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» 

(ідентифікаційний код – 00293278, місцезнаходження: 04073, м. Київ, 
провулок Балтійський, 23, далі - Товариство) повідомляє про скликан-
ня річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні 
збори), які відбудуться 17 квітня 2018 року об 11.00 год. за адресою: 
04073, м. Київ, провулок балтійський, 23, кабінет Наглядової 
ради.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення Загальних збо-

рів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Пашкевич Л.О., 
членів лічильної комісії Шпак М.О., Петрова І.Г.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціоне-
рів.

Проект рішення: Затвердити регламент проведення Загальних 
зборів: для доповідача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, 
для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповідачу надають 
Голові Загальних зборів у письмовій формі після кожного виступу.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. Визначення напрямків діяльності та пла-
нів на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 
рік, визначити напрямки діяльності та плани на 2018 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товари-
ства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності То-
вариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства 
за 2017 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 
підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства 
за результатами 2017 року.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товари-
ства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову 
звітність Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 
рік.

Проект рішення: Направити 95% від чистого прибутку, отрима-
ного у 2017 році, на покриття збитків минулих років, 5% - до резерв-
ного капіталу.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Това-
риства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного за-
конодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповно-
важити Голову Загальних зборів Познякова С.М. та секретаря 
загальних зборів Говоруху В.П. підписати Статут в новій редакції. 
Уповноважити Директора Товариства Говоруху В.П. забезпечити 
проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції 
внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Това-
риства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та 
«Про Ревізійну комісію», у зв’язку з приведенням їх у відповідність до 
чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради 

Товариства Водоп’янова Володимира Михайловича, Познякова Сергія 
Миколайовича, Селівончика Ігоря Семеновича, Тітаренко Ігоря Ві-
талійовича, Познякова Дмитра Сергійовича.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом 

кумулятивного голосування.
12. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Това-

риства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товари-
ства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвер-
дити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства. Обрати Директора Товариства Говоруху В.П. особою, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради Товариства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах акціонерів, – 11 квітня 2018 року (станом на 24 годи-
ну).

Реєстрація для участі у Загальних зборах відбудеться 17 квітня 2018 
року з 10.00 до 10.45 години за місцем проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – доку-
менти, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм 
право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але 
не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформ-
лену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає 
представнику право на участь та голосування на Загальних зборах 
Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання 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, відведе-
ного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право 
замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію 
та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах осо-
бисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, дові-
реність якому буде видана пізніше. 

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

Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів та докумен-
тами, 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, провулок 
Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради, у робочі дні, робочі години, 
а в день проведення Загальних зборів - за місцем проведення Загаль-
них зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Директор Товариства Говоруха В.П. Акціо-
нери мають право не пізніше початку Загальних зборів направляти 
Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних збо-
рів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення 
Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не 
пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції 
подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Това-
риства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування 
акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій 
Товариства, запропоноване питання для включення до проекту поряд-
ку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, 
включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, ім’я, по 
батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій Товариства 
та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. 
Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством Украї-
ни строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх про-
позицій до проекту порядку денного Загальних зборів. З запитаннями 
та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту по-
рядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства 
Говорухи В.П. за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення Загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, за-
гальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 709155 
штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 701915 
штук.

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

Довідки за телефоном: (044) 468-86-38.
Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЇВСЬКИй СКЛоТАРНИй ЗАВод»
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ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРУббУдІНдУСТРІЯ», 

місцезнаходження м. Київ, вул. Столичне шосе, 100, повідомляє 
про уточнення інформації, розміщеної 15.03.2018 року в бюлетені
«Відомості НКЦПФР» №51 

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

НАймЕНУВАННЯ ПоКАЗНИКА ПЕРІод
Попередній 

2016
Звітний  

2017
Усього активів 43929 45791
основні засоби 42040 37785
Інвестиційна нерухом. - -
довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 1006
Сумарна дебіторська заборгованість 591 5749
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 4
Нерозподілений прибуток -13004 -13238
Власний капітал 36677 36443
Статутний капітал 7171.5 7172
довгострокові зобов’язання 3076 3172
Поточні зобов’язання 4179 6176
чистий прибуток (збиток) -5086 -234
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

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: 

Голова правління  Кутельмах о.З.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «боГУ-
СЛАВСЬКЕ ХЛІбоПРИймАЛЬНЕ ПІдПРИємСТВо» 
(місцезнаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 142, 
код ЄДРПОУ 00954521) (далі – Товариство) повідомляє про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 
02 квітня 2018 року о 10.00 год за адресою: Київська обл. м. богуслав, 
вул. Шевченка, 142, в адмінбудинку, актовий зал №1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 
09:00 год до 09:45 год. у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 27 березня 2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Про забезпечення кредитування підприємства в банківських устано-

вах в 2018-2019 році.
5. Про передачу в заставу/іпотеку майна Товариства в забезпечення 

зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ 
ЖИРКОМБІНАТ» перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та надання необхідних 
повноважень на виконання рішення.

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийнят-
тя такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, 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»: 00954521.infosite.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного 
зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Київська обл., м. Бо-
гуслав, вул. Шевченка, 142, в адмінбудинку, актовий зал №1, в робочі дні 
(понеділок – п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.30) а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Член правлiння-головний бухгалтер Лабзенко Віктор Владиславович, тел./
факс для довідок: (04561) 5-11-52.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«бЛІц-ІНфоРм»

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 «БЛІЦ-ІНФОРМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 20050164
3. Місцезнаходження: 02156 м.Київ, вул. Кiото, 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)277-73-50, (044)585-65-33
5. Електронна поштова адреса: melicenta@blitz.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.blitz.kiev.ua/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства)

ii. Текст повідомлення 
15 березня 2018 р. емітентом ПрАТ «Бліц-Інформ» отримано від 

акціонерів-фізичних осіб виписки про стан рахунку в цінних паперах, наданi 
депозитарієм ТОВ «Арт-Капітал Кастоді» згідно яких з’ясувалося, що в 
системi реєстру ПрАТ « Бліц-Інформ « вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцій емітента. 

Пакет акцій акцiонера - фізичної особи до змiни становив 25,188097%  
(3 716 шт.), зменшився та пiсля змiни становить – 0 % (0 шт.)

Пакет акцій акцiонера - фізичної особи – до змiни становив 0 % (0 шт.), 
збільшився та пiсля змiни становить – 25,188097% (3 716 шт.)

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

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

Президент  бандура А.м.
15.03.2018 р.

«Шановний акціонер!
ПрАТ «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» повідомляє про проведен-

ня річних Загальних зборів Товариства.
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ», Укра-
їна, Донецька обл., Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, 
84551.

дата, час та місце проведення Загальних зборів: 20.04. 2018р., о 
17.00 год., за адресою: Україна, донецька обл., бахмутський район,  
м. часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, 84551, зала засідань №1.

час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
16.00г. час закінчення реєстрації: 16.30г.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: 16.04.2018р.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до 
проекту:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів. Про-

ект рішення: «Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі Ткаченко 
Юлії Владиславівни, Царенко Інеси Борисівни.Обрати головою Загальних 
зборів Полосухіна Володимира Івановича.Обрати секретарем Загальних 
зборів Рибалко Ганну Валеріївну».

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. та затвердження 
заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: «Визнати роботу 
Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною. Оскільки робота На-
глядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду 
не затверджувати».

3.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017р. та затвердження 
заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: «Затвердити 
звіт (висновок) незалежного аудитора ТОВ АФ "Донаудитконсалт", скла-
дений за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 
2017 рік. У зв’язку з відсутністю у звіті зовнішнього аудиту будь-яких 
зауважень тарекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, 
внаслідок чого план заходів за результатами розгляду висновку зовніш-
нього аудиту не розроблявся, не затверджувати заходи за результатами-

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВод «чАСІВоЯРСЬКІ АВТобУСИ»
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розгляду висновків зовнішнього аудиту».
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р. Проект рішення: 

«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік».
5. Затвердження порядку розподілу прибутку.Проект рішення: «Прибуток, 

отриманий у 2017р., у розмірі 7 141 459,58 (сім мільйонів сто сорок одна 
тисяча чотириста п’ятдесят дев’ять гривень п’ятдесят вісім копійок) грн. 
залишити нерозподіленим».

6. Внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції. Проект рішення: «Внести зміни до 
Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод «Часівоярські авто-
буси» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Підписання нової 
редакції Статуту Товариства доручити Голові Загальних зборів Полосу-
хіну Володимиру Івановичу та секретарю Загальних зборів Рибалко 
Ганні Валеріївні».

Адреса власного сайту, на якому розміщена інформація: 
http://ruta-bus.net/investoram

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення загальних зборів:загальна кількість акцій: 
8 876 008 шт.,кількість голосуючих акцій:7 122 600 шт. 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник) для 
участі у загальних зборах.Фізична особа: документ, що посвідчує особу: 
паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за 
кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання 
особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, 
що його замінює.Юридична особа: статут або інший документ, яким поса-
дову особу уповноважено представляти акціонера на загальних зборах без 
довіреності, документ, що підтверджуєобрання особи на посаду, документ, 
що посвідчує особу посадової особи.Представник акціонера: довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує 
особу.

Права акціонерів після отримання повідомлення про проведення 
загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення до дати проведення 
загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного.Місце ознайомлен-
ня: Донецька обл., м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, перший поверх, каб. 
№2,а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами: голова Наглядової ради Полосухін Олексій Володи-
мирович.

Акціонери до початку загальних зборів мають право отримувати письмо-
ві відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту 
порядку денного та порядку денного загальних зборів.Кожний акціонер має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
товариства, у порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства».

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю: Акціонер має право: видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах декільком представникам; до закінчення 
строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора това-
риства, або взяти участь у загальних зборах особисто.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.У разі, якщо для участі в загальних зборах 
з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представ-
ник, довіреність якому видана пізніше.Представник акціонера голосує 
на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голо-
сування, що міститься в довіреності.

Наглядова рада

ПрАТ «Продспілка» повідомляє  
про проведення річних Загальних зборів Товариства.

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Продовольча спілка», Україна, Доне-
цька обл., місто Дружківка, вул. Соборна, буд.30.

дата, час та місце проведення Загальних зборів: 20.04.2018р.о 
16.00 годині, за адресою: Україна, донецька обл., м. дружківка, вул. Со-
борна, буд. 30, кабінет директора.

час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
15.00г. час закінчення реєстрації:15.30г.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: 16.04.2018р.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань,  
включених до проекту:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів. 
Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі 
Матушевського Євгена Леонідовича та Шпирь Віктора Михайловича.Об-
рати головою Загальних зборів Хохлова Сергія Геннадійовича.Обрати 
секретарем Загальних зборів Хохлову Світлану Миколаївну».

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. та затверджен-
ня заходів за результатами його розглядуПроект рішення: «Визнати ро-
боту Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною. Оскільки ро-
бота Наглядової ради визнана задовільною, за ходи за результатами його 
розгляду не затверджувати».

3.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017р. та затвердження за-
ходів за результатами його розгляду. Проект рішення: «Затвердити звіт 
(висновок) незалежного аудитора, складений за результатами аудиту річної 
фінансової звітності Товариства за 2017 рік. У зв’язку з відсутністю у звіті 
зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної 
фінансової звітності Товариства, внаслідок чого план заходів за результа-
тами розгляду висновку зовнішнього аудиту не розроблявся, не затверджу-
вати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту».

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р. Проект рішення: 
«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік».

5. Затвердження порядку розподілу прибутку.Проект рішення: «При-
буток, отриманий у 2017р., у розмірі 10100 грн. залишити нерозподіле-
ним».

6. Внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції. Проект рішення: «Внести зміни до Ста-
туту Приватного акціонерного товариства «Продовольча спілка» шляхом 
викладення Статуту у новій редакції. Підписання нової редакції Статуту 
Товариства доручити Голові Загальних зборів Хохлову С.Г. та секретарю 
Загальних зборів Хохловій С.М.».

Адреса власного сайту, на якому розміщена інформація: 
http://prodsouz.emitents.net.ua/ua/

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення загальних зборі в:загальна кількість акцій:  
178 400 шт., кількість голосуючих акцій: 168 252 шт.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник) для 
участі у загальних зборах. Фізична особа: паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу. Юридична особа: статут або інший документ, яким 
посадову особу уповноважено представляти акціонера на загальних 
зборах без довіреності, документ, що підтверджує обрання особи на по-
саду, документ, що посвідчує особу посадової особи. Представник акціо-
нера: довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та 
документ, що посвідчує особу.

Права акціонерів після отримання повідомлення про проведення 
загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних 
зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного.Місце ознайомлення: 
Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 30, кабінет директора. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: Директор Товариства Хохлов Сергій Геннаді-
йович (тел. 0503476773), а в день проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення. 

Акціонери до початку загальних зборів мають право отримувати пись-
мові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до 
проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів. Кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства, у порядку, передбаченому ст. 38 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства».

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:  Акціонер має право: видати довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах декільком представникам; до закінчення стро-
ку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого 
представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора 
товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання до-
віреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах 
з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, 
довіреність якому видана пізніше. Представник акціонера голосує на за-
гальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, 
що міститься в довіреності.

Наглядова рада ПрАТ «Продспілка».

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ПРодоВоЛЬчА СПІЛКА»
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до уваги акціонерів 
ПУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ПІдПРИємСТВо По ВИРобНИцТВУ мЕдИчНИХ 
ВИРобІВ З ПоЛІмЕРНИХ мАТЕРІАЛІВ 

"ГЕмоПЛАСТ"
(67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський,  

вул. Маяковського 57, Код за ЄДРПОУ 00480922)
Наглядова рада ПАТ «Гемопласт» (надалі - Товариство) повідомляє про 

скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загаль-
ні збори), які відбудуться 16 квітня 2018 року о 14:00 годині за адресою: 
Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57, 
конференц-зал

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
буде проводитись 16 квітня 2018 року, час початку реєстрації акціонерів - 
13.20 годин, час закінчення реєстрації акціонерів – 13.50 годин за місцем 
проведення Загальних зборів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам 
зборів необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, представникам акціо-
нерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на 
зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах  - 
станом на 24 годину 10 квітня 2018р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи за-

гальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його 

розгляду. 
3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результа-

тами його розгляду.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за 

результатами його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладання та затвердження його в новій редакції.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради.

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови 
та членів Ревізійної комісії.

16. Про обрання членів Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на 

підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної 
комісії.

18. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних право-
чинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ "Гемопласт" протягом 
не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, 
а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день про-
ведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку. 

 Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денно-
го загальних зборів розміщена на www.hemoplast.ua

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного: до дати проведення зборів - у ро-
бочі дні з 10.00 до 16.00 години, у день проведення зборів з 13.20 до 13.50 
години за місцезнаходженням товариства, а саме: Одеська область, 
м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57 каб. №317.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів 
до дати їх проведення.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлених ст. 36, 
38 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми 
нормативними документами ПАТ «Гемопласт»

Станом на 01.03.2018р. кількість акцій Товариства складає 6106896 штук, 
з них голосуючих акцій – 6085657 штук. 

Підсумки голосування з питань порядку денного зборів будуть доведені 
до відома акціонерів шляхом розміщення на web-сторінці www.hemoplast.ua 
протягом 10 робочих днів після закриття зборів.

Довідки за телефоном: (04849) 3-15-62, відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами - Наумов Анатолій Михайлович. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ 
«Гемопласт» за 2017 рік

(тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 620605 555656
Основні засоби (за залишковою вартістю) 61487 64567
Запаси 66822 72709
Сумарна дебіторська заборгованість 443178 366964
Грошові кошти та їх еквіваленти 761 2880
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -355115 -94696
Власний капітал -351183 -90764
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4580 4580
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 971788 646420
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -260419 -54059
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5242718 5242718
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

 - 49,672  - 10,311

Наглядова рада ПАТ «Гемопласт»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ХмЕЛЬНИцЬКобЛЕНЕРГо»

2. Код за ЄДРПОУ: 22767506
3. Місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського,11А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 78-78-59, ф. 67-06-67 
5. Електронна поштова адреса: vcp@oe.ic.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hoe.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ По-

ложення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше 
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства.

ІІ.Текст повідомлення
За даними отриманого 12.03.2018 року вiд ПАТ "Нацiональний 

депозитарiй України" Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Хмель-
ницькобленерго" станом на 31.12.2017 року для пiдготовки регулярної 
(рiчної) iнформацiї емiтента цiнних паперiв стало вiдомо про змiну власни-
ків 5-ти та бiльше вiдсоткiв простих iменних акцiй ПАТ "Хмельницькобл-
енерго", а саме:

1.Розмiр частки акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Компанiя з управлiння активами "Реноме-2008" (код ЄДРПОУ 35690759, 
мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул.Госпiтальна, буд.4-А) змiнився з 0% 

до 9,48% в загальнiй кiлькостi акцiй та з 0% до 9,48% в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй Товариства. До зазначених змiн акцiонер акцiями Товари-
ства не володiв. 

2.Розмiр частки акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Венчурнi iнвестицiйнi проекти" (код ЄДРПОУ 32162871, мiсцезнаходження: 
01601, м. Київ, вул.Госпiтальна, буд.4-А) змiнився з 2,73% до 9,25% в 
загальнiй кiлькостi акцiй та з 2,73% до 9,25% в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй Товариства.

3.Розмiр частки акцiонера Приватне акцiонерне товариство "Енергопос-
тачальна компанiя "Житомиробленерго" (код ЄДРПОУ 22048622, 
мiсцезнаходження: 10008, м.Житомир, вул. Пушкiнська, буд.32/8) змiнився 
з 9,40% до 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та з 9,40% до 0% в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй, тобто пiсля змiн акцiонер акцiями Товариства не 
володiє.

4. Розмiр частки акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"ВЛ ТЕЛЕКОМ" (код ЄДРПОУ 33309310, мiсцезнаходження: 10008, м.Жито-
мир, вул. Пушкiнська, буд.32/8) змiнився з 6,51% до 0,0006% в загальнiй 
кiлькостi акцiй та з 6,51% до 0,0006% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
Товариства.

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

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

В.о. Генерального директора  о.І.Козачук 
12.03.2018 p.
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«КНЯЗЯ ТРУбЕцЬКоГо» 

(код ЄДРПОУ 00413720, надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 74344, Херсонська обл., 
Бериславський район, село Веселе, вул. Cвиридова, будинок 3, 
повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів 

акціонерів Товариства,які відбудуться «20» квітня 2018 р., о 11 год. 40 хв 
за адресою:

Україна, Херсонська обл., бериславський район, село Веселе, 
вул. Cвиридова, будинок 3 (приміщення дегустаційного залу № 1).

Реєстрація акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. у день 
та за місцем проведення зборів. Для участі у чергових річних загальних 
зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – 
додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових 
річних загальних зборах акціонерів – «16» квітня 2018 року станом на 24  го-
дину

Перелік питань включених  
до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціо-

нерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових 
річнихзагальних зборів акціонерів Товариства.

3. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту правління.

4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження рішень наглядової ради за 2017 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчиненнязначних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

10. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 
2017 року.

11. Припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
12. Обрання голови та членів правління Товариства.
13. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товари-

ства. 
14. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства. 

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з головою та членами наглядової радиТовариства. Про встанов-
лення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами наглядової радиТовариства. Визначення 
умов оплати діяльності членів наглядової радита затвердження кошто-
рису.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту, 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»:00413720.infosite.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів до дати 
проведення чергових річних загальних зборів акціонериможуть ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного загальних зборівза адресою: Херсонська обл., Бериславський район, 
село Веселе, вул. Cвиридова, будинок 3, кабінет Голови правління Товари-
ства № 1, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день про-
ведення чергових річних загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Голова правління Товариства Єрмола Тетяна Вік-
торівна.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 100 713,8 86 575,1
основні засоби (за залишковою вартістю) 40 313,3 32 956,1
Запаси 37 400,8 33 156,9
Сумарна дебіторська заборгованість 14 005,4 11 728,1
Гроші та їх еквіваленти 1 025,3 337,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 16 080,0 16 803,2
Власний капітал 52 857,9 53 581,1
Зареєстрований (пайовий/статутний)капітал 36 777,9 36 777,9
довгострокові зобов'язання і забезпечення 27 427,3 20 595,6
Поточні зобов'язання і забезпечення 20 428,6 12 398,4
чистий фінансовий результат:прибуток 
(збиток)

-723,2 3 123,1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 147 111 
600

147 111 
600

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

0,005 0,02

довідки за тел.: + 38 (05546) 52634.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«КНЯЗЯ ТРУбЕцЬКоГо»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «бЕРЕ-
ЗАНЬПРодТоВАРИ» (місцезнаходження: Україна, 07540, Київ-
ська обл., м. березань, вул. Шевченків шлях, 157, код єдРПоУ – 
00378603) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2018 р. о 11-00 
за адресою: Київська обл., м. березань, вул. Шевченків шлях, 157, ка-
бінет керівника №1. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних 
зборах відбудеться в день їх проведення та за місцем проведення 
зборів з 10-30 по 11-00. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах – 13 квітня 2018 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 
1. Обрання Лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2017 р. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Звіт Реві-
зійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії. За-
твердження висновків ревізійної комісії за 2017 р.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. 
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік з ураху-

ванням вимог, передбачених законом.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 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://00378603.infosite.com.ua/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного 
зборів, за місцезнаходженням товариства: Київська обл., м. Березань, 
вул.  Шевченків шлях, 157, кабінет керівника №1, з понеділка по п’ятницю з 
10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Директор Роднєнков Володимир Володи-
мирович. Телефон для довідок: (045 76) 6-27-69,(067)409-21-99. 

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 1701 1679
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1362 1362
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 32 10
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3095 -3117
Власний капітал 4381 4381
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4381 4381
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 401 395
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 22 -3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17 522 180 17 522 180
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -
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ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИЇВСЬКИй ЕКСПЕРИмЕНТАЛЬНИй 

мЕХАНІчНИй ЗАВод «ЗВАРКА» 
(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-01284821, місцезнаходження - 

м.Київ, проспект Московський, 23 повідомляє, що річні загальні збори 
акціонерів відбудуться 18 квітня 2018 року о 10:45 год. за адресою: м.Київ, 
проспект московський, 23, кім. 416.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвер-

дження заходів за результатами його розгляду. 
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду. 
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
12. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товари-

ства.
13. Обрання Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
ними.

Реєстрація учасників відбуватиметься 18 квітня 2018 року з 10:00 год. до 
10:35 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних 
зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і 
довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 12 квітня 2018 р.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загаль-
них зборів до 17 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, проспект 
Московський, 23, кім. 416, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 17.00 
(перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем 
їх проведення за адресою м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Лукошин С.В. (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 536-04-95.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та по-
рядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голо-
суючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 
денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (пред-
ставник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відпо-
відною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та до-
віреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; 
після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відпові-
дальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів 
фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціоне-
рів, що скликані на 18.04.2018 року» із зазначенням часу отримання, по-
вернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та 
отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волеви-
явлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих 
йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі 
у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша 
інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»: www.svarka.kiev.ua.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, (згідно національних положень (стандартів) ведення 

бухгалтерського обліку),(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 24385 23054
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6396 7054
Запаси 510 1122
Сумарна дебіторська заборгованість 12199 9877
Гроші та їх еквіваленти 1203 756
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 157 (1076)
Власний капітал 22895 21638
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 18827 18827
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1490 1416
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1464 481
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5379111 5379111
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,27 0,09

Наглядова Рада

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ІСКРА ПЛЮС»

2. Код за ЄДРПОУ 41049854
3. Місцезнаходження 02099 м. Київ, вул. Бориспільська, 

9
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

0674808103

5. Електронна поштова адреса mlyubarski@milkilandagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

41049854.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Товариства Радою (Протокол засідання 

№1403/18 від 14.03.2018 року) припинено повноваження директора 

Товариства Воскобойника олександра миколайовича. Рішення прий-
нято у зв’язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 28.02.2017 р. – 28.02.2018 р. 

Рішенням Наглядової ради Товариства Радою (Протокол засідання 
№1403/18 від 14.03.2018 року) обрано директором Товариства Воско-
бойника олександра миколайовича. Рішення прийнято у відповідності 
до ухваленої пропозиції Наглядової ради щодо обрання Воскобойни-
ка О.М. на посаду Директора Товариства на наступний період. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу: 1 рік. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба протягом останніх п’яти років: лаборант філії МТФ «Красносільська», 
керуючий фермою МТФ №1 філія Конотопська СТОВ «НАДІЯ», Директор 
ПрАТ «ІСКРА ПЛЮС».

 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 Воскобойник Олександр Мико-
лайович.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІСКРА ПЛюС»
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ГоРЛІВСЬКИй 
м'ЯСоКомбІНАТ» (код єдРПоУ 00443364), місцезнаходження: 84573, 
донецька область, бахмутський район, с. Новолуганське, квартал 
молодіжний, буд. 13, повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться «18» квітня 2018р. о 17.00 год. за 
адресою: 84573, донецька область, бахмутський район, с. Новолуган-
ське, квартал молодіжний, буд. 13, кімн. 1.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься 
«18» квітня 2018 року з 1600 до 1700 по зазначеній адресі.

Дата складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства – 06.03.2018 рік.

Загальна кількість простих акцій на 06.03.2018р. становить 339 200 шт.
Загальна кількість голосуючих акцій на 06.03.2018р. становить  

332 687 шт.
Порядок денний та проекти рішень:

1. «Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».

2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2018 
році.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки діяльності у 2017 році та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту і висновку ревізійної комісії з результатів перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, у тому числі фі-
нансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік.

6. Розгляд питання про порядок розподілу прибутку та збитків за під-
сумками роботи за 2017 рік.

7. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2018 році.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду.
9. Про приведення Статуту ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» у 

відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Вне-
сення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій 
редакції. Затвердження змін до Статуту Товариства. Обрання особи, уповно-
важеної на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10. Про приведення внутрішніх Положень «Про загальні збори акціоне-
рів», «Про Наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про Правління То-
вариства» у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні 
товариства».

Інформація з проектом рішеньщодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «ГОРЛІВ-
СЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»: http://www.kum.com.ua

Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами 
при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, 
квартал Молодіжний, буд. 13, кімната: приймальна В.о. Голови Правління 
Товариства, та за місцезнаходженням депозитарної установи 
ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» за адресою: 87534, Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Кронштадтська, б. 11, кімната: кабінет директора, у робочі дні, 
починаючи з дати надіслання повідомлень про проведення загальних зборів 
акціонерів Товариства до18.04.2018 року включно в робочий час (час робо-
ти Товариства: з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.; обідня перерва: з 13 год. 
00 хв. до 14 год. 00 хв.). У день проведення Загальних зборів Товариства 
забезпечити можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем проведен-
ня Загальних зборів акціонерів з 16 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Відповідаль-
ною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами при підготовці 
проведення зборів призначити керівника виконавчого органу (телефони для 
довідок: (067) 635 77 12; (063) 868 29 44).

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам 
акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного зако-
нодавства.

Наглядова рада ПрАТ «ГоРЛІВСЬКИй м'ЯСоКомбІНАТ» 

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ГоРЛІВСЬКИй м'ЯСоКомбІНАТ» (тис. грн.)
Найменування показника Період

2017р. 2016р.
Усього активів 10 306 10 518
Основні засоби 39 74
Запаси 6 6
Сумарна дебіторська заборгованість 9 414 10 537
Грошові кошти та їх еквіваленти 631 3
Нерозподілений прибуток (не покритий збиток) - 192 805 - 192 818
Власний капітал - 41 997 - 42 010
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 139 072 139 072
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 52 303 52 528
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 13 - 411
Середньорічна кількість акцій (шт.) 339 100 339 100
Чистий прибуток (збиток/ на одну акцію - -

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ГоРЛІВСЬКИй м'ЯСоКомбІНАТ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Шановний акціонере!
ПрАТ «ІВАНо-фРАНКІВСЬКТУРИСТ», код ЄДРПОУ 02659186, повідом-

ляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 
17 квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 76026, м. Івано-
франківськ, вул. Гетьмана мазепи, 140 – А, 2-й поверх конференц 
зал. 

Реєстрація акціонерів буде проводитись 17 квітня 2018 року з 11 год. 
00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ІВАНО-1. 

ФРАНКІВСЬКТУРИСТ».
Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів 2. 

ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ».
Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ІВАНО-3. 

ФРАНКІВСЬКТУРИСТ». 
Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ІВАНО-4. 

ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» за 2017 рік. 
Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ІВАНО-5. 

ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» за 2017 рік.
Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ІВАНО-6. 

ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» за 2017 рік. 
Про затвердження річного звіту ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» 7. 

за 2017 рік.
Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 8. 

ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» за фінансовими результатами 2017 
року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів.

Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-9. 
сового плану ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» на 2018 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ІВАНо-фРАНКІВСЬКТУРИСТ» за 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника період 
звіт-
ний 

попере-
дній 

Усього активів 10342 10309
Основні засоби 10342 10256
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 545 403
Сумарна дебіторська заборгованість 323 382
Грошові кошти та їх еквіваленти 124 242
Нерозподілений прибуток 234 367
Власний капітал 10580 10699
Статутний капітал 9060 9060
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 766 644
Чистий прибуток (збиток) 138 286
Середньорічна кількість акцій (шт.) 905050 905050
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

950 950

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 68 62

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах, складається станом на 24 годину 11 квітня 2018 року, за три робочі 
дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (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 акці-
онерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством 
України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіре-
ність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформ-
лене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як 
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня 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 голо-
сування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 

з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про 
проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та 
порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні про-
позиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати 
повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що до-
даються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; ви-
дати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком 
своїм представникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про 
це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну 
або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою 
засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний 
документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Това-
риства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних 
зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть 
за адресою: м місто Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 140-А, прий-
мальня Голови Правління Товариства в робочі дні з понеділка по п’ятницю 
з 11.00 по 15.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день 
проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними 
документами можна особисто в місці проведення річних Загальних зборів 
до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами 
є Голова Правління ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» Парипа Іван 
Васильович, тел.. (0342) 53-57-10. (відповідно до ст.36 Закону України 
«Про акціонерні товариства»). 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени на-
глядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є за-
пропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про 
те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - неза-
лежного директора.

 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню 
до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради 
про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а 
пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона 
подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про 
те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

 Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 
905 050 штук, кількість голосуючих акцій 905 050 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://ivano-frankivskturist.nravers.com.ua

Телефон для довідок: (0342) 53-57-10; тел./факс (0342) 53-31-19.

Наглядова рада ПрАТ «ІВАНо-фРАНКІВСЬКТУРИСТ».

ПРАТ «ІВАНо-фРАНКІВСЬКТУРИСТ»
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Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Попільнянський спецкар’єр» 

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

(надалі – «Збори»)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 

18 квітня 2018 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 18 квітня 2018 року о 12-00 

годині.
Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Житомирська об-

ласть, Попільнянський район, с. миролюбівка, вул. червоноармій-
ська, 66 (актовий зал у будівлі контори).

Місцезнаходження Товариства: 13524, Житомирська область, Попіль-
нянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення Зборів 12 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 

2017 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
за 2017 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
за 2017 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства 

на 2018 рік.
9. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 

приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції.
11. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
12. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Това-

риства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Това-
риства», «Про Правління Товариства», Кодексу корпоративного управління 
Товариства.

13. Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Попільнянський 
спецкар’єр», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства 
«Попільнянський спецкар’єр», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонер-
ного товариства «Попільнянський спецкар’єр», «Про Правління Приватного 
акціонерного товариства «Попільнянський спецкар’єр», Кодексу корпора-
тивного управління Приватного акціонерного товариства «Попільнянський 
спецкар’єр».

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

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

18. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства

19. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
21. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товари-

ством значних та інших правочинів.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» - www.popilnykarer.ho.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, 
направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська об-
ласть, Попільнянський район, с.Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 
(бухгалтерія у будівлі контори), кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 
години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в 

день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами - Головний бухгалтер 
Товариства Гонгало Світлана Петрівна. Документи в електронній формі 
надаються безоплатно, а у письмовій формі – на платній основі і відпо-
відно до умов затверджених Наглядовою радою Товариства.

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 
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 нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення Зборів);

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

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

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

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

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

дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 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 учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми 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 зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (04137) 5-54-62.

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

Найменування показника Звітний
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього активів 12443 14377
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1542 3516
Запаси 234 300
Сумарна дебіторська заборгованість 4428 3567
Гроші та їх еквіваленти 344 963
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-19827 -18166

Власний капітал 2023 2090
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 862 862
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0,00 0,00
Поточні зобов’язання і забезпечення 29385  29591
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-1661 -937

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3448032 3448032
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0,50 -0,28

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

тарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на 
загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 12 квітня 2018р. 
(дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) 
не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку 
в цінних паперах.

Наглядова Рада ПАТ «Попільнянський спецкар’єр»

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ПоПІЛЬНЯНСЬКИй СПЕцКАР’єР»



№52, 16 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

41

Шановні акціонери! 
 Публічне акціонерне товариство «КИЇВХЛІб» (код ЄДРПОУ 00381574, 

місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 83), повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

1) Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів: 18.04.2018 
року. Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: м. Київ, 
вул. Щекавицька, б. 55, актова зала. час проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів: початок 11 год. 00 хв.

2) Реєстрація акціонерів та/або їх представників, які прибули на чергові 
загальні збори акціонерів, проводиться в день проведення та за адресою 
проведення чергових загальних зборів акціонерів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 
45 хв. 

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах акціонерів: 12.04.2018 року (станом на 24 годину за 
три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів).

4) Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, затвердження її складу, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2.Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів та затвер-

дження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2017 рік, визначення основних напрямків діяльнос-
ті Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Голови Правління.

4.Звіт тимчасово виконуючого обов’язки Голови Наглядової ради Това-
риства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тим-
часово виконуючого обов’язки Голови Наглядової ради.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ре-
візійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2017 року.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених Законом України «Про акціонерні товариства». 
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення в новій 

редакції. Визначення особи, якій надається повноваження щодо підписання 
Статуту Товариства у новій редакції.

11. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, до По-
ложення про Наглядову раду, до Положення про Правління, до Положення 
про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції. Надання повно-
важень на їх підписання.

12. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства. 
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

13.Припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки Голови 
та членів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради Товариства.

5) Акціонери або їх представники для реєстрації та участі у загальних 
зборах акціонерів повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт) 
або інший документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні 
додатково мати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

6) Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів за 
довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Акціонер має право призначити свого пред-
ставника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який 
момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління 
Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазна-
ченням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах акціонерів 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 свій розсуд. Акціонер має 
право видати довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право 
у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних 
зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування 
на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підго-
товки до загальних зборів акціонерів

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з до-
кументами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за 
місцезнаходженням Товариства: Україна, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 
б. 83, каб. 814 у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. та у місці про-
ведення загальних зборів в день їх проведення. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
Правління Череда Володимир Вікторович. Телефон для довідок:  
(044) 277-70-31. 

Додатково повідомляємо, що інформацію з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено 
на веб-сайті Товариства: http: //emitent.tetra-studio.com.ua/kievhleb. 

8) Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-

них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше 
ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропо-
зиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 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. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпо-
відні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиції акціонерів будуть прийматися в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кіль-
кості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, б. 83. У разі, якщо пропозиції 
акціонерів стосуються внесення кандидатури до складу органів Това-
риства – додатково зазначається тип та/або клас акцій, що належать 
такому кандидату.

Згідно з переліком осіб станом на 13.03.2018 року, яким надсилається 
повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих 
іменних акцій Товариства становить 792 422 060 штук, загальна кількість 
голосуючих акцій Товариства становить 785 773 760 штук.

Наглядова рада ПАТ «КИЇВХЛІБ» 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «КИЇВХЛІб» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показників Період
звітний попередній

Усього активів 773 354 640 902
Основні засоби (за залишковою вартістю) 172 443 131 553
Запаси 123 463 129 815
Сумарна дебіторська заборгованість 407 537 339 433
Гроші та їх еквіваленти 4 520 6 246
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

90 070 77 268

Власний капітал 167 067 151 799
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

39 621 39 621

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

74 900 94 500

Поточні зобов’язання і забезпечення 531 387 394 603
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

15 268 19 479

Середньорічна кількість акцій (шт.) 792 422 060 792 422 060
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,019 0,025

Наглядова рада ПАТ «КИЇВХЛІб»

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«КИЇВХЛІб»
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Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «ДОНЕЦЬКТуРИСТ», код ЄДРПОУ 

02650191, місцезнаходження: Україна, Донецька область, м. Маріуполь, 
бульвар Приморський 1/5, 1-й поверх, кімната 113, повідомляє про скликан-
ня річних Загальних зборів, що відбудуться 19 квітня 2018 року за 
адресою: донецька область, м. маріуполь, бульвар Приморський 1/5, 
1-й поверх, кімната 113.

Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, бульвар Приморський 1/5, 1-й поверх, кімна-
та 113.

Початок зборів о 12 год. 00 хв.
ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ДО-
НЕЦЬКТУРИСТ».

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «ДО-
НЕЦЬКТУРИСТ».

3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ДОНЕЦЬК-
ТУРИСТ». 

4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» 
за 2017 рік. 

5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» за 2017 
рік.

6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» 
за 2017 рік. 

7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» за 2017 
рік.

8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «ДО-
НЕЦЬКТУРИСТ» за фінансовими результатами 2017 року, затвердження 
строку, порядку виплати дивідендів.

9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансо-
вого плану ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» на 2018 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «доНЕцЬКТУРИСТ» за 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6382 6115
Основні засоби 5476 5696
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 92 13
Сумарна дебіторська заборгованість 123 154
Грошові кошти та їх еквіваленти 585 138
Нерозподілений прибуток, збиток (618) (781)
Власний капітал 5679 5516
Статутний капітал 5405 5405
Короткострокові кредити банків - -
Поточні зобов’язання 703 599
Чистий прибуток (збиток) 163 (161)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 540467 540467
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

14 -

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 13 квітня 2018 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (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, оформлене у порядку, передбаченому законодавством 
України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність 
на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене 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.

Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 

з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про 
проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та 
порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропо-
зиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати по-
відомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додають-
ся на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати 
довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм пред-
ставникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це 
виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або 
відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його про-
позицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, 
від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціо-
нерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Приморський 1/5, 1-й поверх, 
кімната 113, в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 16.00 год., до 
дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних За-
гальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна осо-
бисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх початку. Відповідаль-
ним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління 
Кожухова Н.І., тел.(0629) 37-57-78. (відповідно до ст.36 Закону України «Про 
акціонерні товариства»). 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на 
посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про 
включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропо-
зиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона по-
дана з дотриманням вимог законодавства.

 Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повин-
ні 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).

 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 акціо-
нером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 
539 700 штук, кількість голосуючих акцій 539 700 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://donetskturist.nr-avers.com.ua.

Телефон для довідок: (0629) 37-57-78
Наглядова рада ПрАТ «доНЕцЬКТУРИСТ».

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
 «доНЕцЬКТУРИСТ»
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Шановний акціонере !
Приватне Хмельницьке обласне акціонерне товариство по туризму та 

екскурсіях «ХМЕЛЬНИЦЬКТуРИСТ», код ЄДРПОУ 02651606, місцезнахо-
дження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Прибузь-
ка буд. 6, повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбу-
дуться 18 квітня 2018 року за адресою: Хмельницька обл., 
м. Хмельницький, вул. Прибузька буд. 6, 2-й поверх, кабінет Голови 
Правління Товариства.

Реєстрація акціонерів з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. за адресою: 
Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Прибузька буд. 6, 2-й поверх, 
кабінет Голови Правління Товариства.

Початок зборів об 15 год. 00 хв.
ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ХМЕЛЬ-
НИЦЬКТУРИСТ».

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів 
ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ».

3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ХМЕЛЬ-
НИЦЬКТУРИСТ». 

4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУ-
РИСТ» за 2017 рік. 

5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» за 
2017 рік.

6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУ-
РИСТ» за 2017 рік. 

7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» за 2017 
рік.

8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» за фінансовими результатами 2017 року, 
затвердження строку, порядку виплати дивідендів.

9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансо-
вого плану ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» на 2018 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «ХмЕЛЬНИцЬКТУРИСТ» за 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3869 3583
Основні засоби 3221 3305
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10 10
Сумарна дебіторська заборгованість 561 160
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 108
Нерозподілений прибуток - 257 39
Власний капітал 2604 2894
Статутний капітал 2718 2718
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1265 689
Чистий прибуток (збиток) - 257 39
Середньорічна кількість акцій (шт.) 271801 271801
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

14 13

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 12 квітня 2018 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (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, оформлене у порядку, передбаченому законодавством 
України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність 
на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене 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.

Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 

з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про 
проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та 
порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропо-
зиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати по-
відомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додають-
ся на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати 
довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм пред-
ставникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це 
виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або 
відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його про-
позицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, 
від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціо-
нерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 
Хмельницька обл, м. Хмельницький, вул. Прибузька, буд. 6, 2-й поверх, 
кабінет Голови Правління Товариства, в робочі дні з понеділка по п’ятницю 
з 10.00 по 16.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день про-
ведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними докумен-
тами можна особисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх по-
чатку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є  
в.о. Голови Правління ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» Павлюк Віктор Дми-
трович, тел. (0382) 70-24-78 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акці-
онерні товариства»). 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на 
посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про 
включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропо-
зиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона по-
дана з дотриманням вимог законодавства.

 Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 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).

 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 акціо-
нером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 
271150 штук, кількість голосуючих акцій 270950 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://kmtourist.in.ua.

Телефон для довідок: (0382) 70-24-78.
Наглядова рада ПрАТ «ХмЕЛЬНИцЬКТУРИСТ».

ПРИВАТНЕ ХмЕЛЬНИцЬКЕ обЛАСНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ТУРИЗмУ ТА 
ЕКСКУРСІЯХ «ХмЕЛЬНИцЬКТУРИСТ»
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Шановний акціонере !
Приватне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «ХАРКІВТу-

РИСТ», код ЄДРПОУ 02648484, місцезнаходження: Україна, 61082, Харків-
ська обл., м. Харків, проспект Московський, буд. 144, повідомляє про скли-
кання річних Загальних зборів, що відбудуться 18 квітня 2018 року за 
адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект московський, 144, 2-й по-
верх, кімната (офіс) 206. 

Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: Хар-
ківська обл., м. Харків, проспект Московський, буд. 144, 2-й поверх, кімната 
(офіс) 206. 

Початок зборів об 12 год. 00 хв.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ХАР-1. 

КІВТУРИСТ».
Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «ХАР-2. 

КІВТУРИСТ».
Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ХАРКІВ-3. 

ТУРИСТ». 
Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ» за 4. 

2017 рік. 
Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ» за 2017 5. 

рік.
Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ» за 6. 

2017 рік. 
Про затвердження річного звіту ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ» за 2017 рік.7. 
Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 8. 

ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ» за фінансовими результатами 2017 року, затвер-
дження строку, порядку виплати дивідендів.

Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-9. 
сового плану ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ» на 2018 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ» за 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4221 3870
Основні засоби 7451,6 6238,2
Нематеріальні активи
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 79,4 25,9
Сумарна дебіторська заборгованість 918 786
Грошові кошти та їх еквіваленти 216,2 742,7
Нерозподілений прибуток -151,4 -202,6
Власний капітал 3518,3 3465,5
Статутний капітал 3613,4 3613,4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 601 367
Чистий прибуток (збиток) 85 33
Середньорічна кількість акцій (шт.) 361340 361340
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

38 39

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 12 квітня 2018 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (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, оформлене у порядку, передбаченому законодавством 
України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність 
на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене 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.

Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 

з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про 
проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та 
порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропо-
зиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати по-
відомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додають-
ся на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати 
довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм пред-
ставникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це 
виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або 
відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його про-
позицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, 
від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціо-
нерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 
Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, 144, 2-й поверх, кімната 
(офіс) 206, в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 11.00 по 15.00, до дати 
проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних 
зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в 
місці проведення річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за 
ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПрАТ «ХАР-
КІВТУРИСТ» Моргун Володимир Олександрович, тел. (057) 392-10-06 (від-
повідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»). 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на 
посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про 
включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропо-
зиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона по-
дана з дотриманням вимог законодавства.

 Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 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).

 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 акціо-
нером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 
358230 штук, кількість голосуючих акцій 358230 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.kharkivturist.nr-avers.com.ua

Телефон для довідок: (057) 392-10-06.
Наглядова рада ПрАТ «ХАРКІВТУРИСТ».

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ТУРИЗмУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 
«ХАРКІВТУРИСТ»
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ПоВІдомЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«ПодІЛЬСЬКІ ТоВТРИ» 17 квітня 2018 р.

 Публічне акціонерне товариство «ПодІЛЬСЬКІ ТоВТРИ» код 
03771123,надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 17 квіт-
ня 2018 р. об 11:00, за адресою: 32326, Хмельницька область, Кам’янець-
Подільській район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, актовий зал. Реє-
страція учасників Загальних зборів буде проводитися 17 квітня 2018 р. з 10:00 
до 10:45 за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних 
зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціоне-
рів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження пред-
ставника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на по-
саду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені 
повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – дові-
реність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства України).Під час голосування на Зборахпредставник 
повинен голосуватисаме так, як передбаченозавданнямщодоголосування в 
довіреності. Якщодовіреність не міститьзавданнящодоголосування, представ-
никвирішуєвсіпитаннящодоголосування на Зборах на свійрозсуд.Документи 
повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера 
Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь 
у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 11 квітня 2018р.).

Проект порядку денного:1.Прийняття рішень з питань порядку проведен-
ня Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лі-
чильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з 
питань порядку денного на Зборах.2.Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік. 3.Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 
рік.4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.5.Розподіл 
прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2017 році
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

2017-2016рр.(тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний Попередній
Усього активів 69498 65256

Основні засоби 39959 33873
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10519 11497
Сумарна дебіторська заборгованість 4280 7433
Грошові кошти та їх еквіваленти 3358 1889
Нерозподілений прибуток 3657 3145
Власний капітал 4130 3618
Статутний капітал 473 473
Довгострокові зобов'язання 5 404 5 404
Поточні зобов'язання 59964 56234
Чистий прибуток (збиток) 512 100
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 890 

400
1 890 400

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) 189 166

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, 
пов’язаними з проектом порядком денним Загальних зборів, за адресою: 
Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільській район, 
село Вербка, вул. Заводська буд. 1, адміністративна будівляПАТ «ПО-
ДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», актовий зал у робочі дні з 11:00 до 16:00, а в день 
проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Телефони 
для довідок: 067 108 61 04, контактна особа БобровВячеслав Віталійо-
вич. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у пись-
мовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного За-
гальних зборів відповідно до закону. Кожнийакціонермає право внести 
пропозиціїщодопитань, включених до проекту порядку денного Зборів. 
Пропозиціївносяться не пізнішеніж за 20 днів до датипроведенняЗборів. 
Пропозиціїщодовключенняновихпитань до проекту порядку денного по-
винніміститивідповідніпроектирішень з цихпитань. Акціонермає право 
оскарження до суду рішенняТовариства про відмову у включеннійого-
пропозицій до проекту порядку денного та надаватиписьмовізапитання-
щодопитаньвключених до проекту порядку денного Зборів.Адреса веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://ptovtry.pat.ua.

Наглядова Рада

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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ПоВІдомЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт»

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг,  

вул. 10-річчя Жовтня, буд.37 Б.
Шановні акціонери!

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Укренергоремонт» повідомляє Вас, що 16 квітня 2018 року о 11.00 годи-
ні за адресою: Україна, дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 

вул. 10-річчя Жовтня, буд. 37-б, відбудуться річні загальні збори акціо-
нерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 16 квітня 2018 року з 10.30 год. до 10.50 год. за місцем прове-
дення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах складається станом на 24 годину за три робочі, а саме на 11 квітня 
2018 року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виносяться на голосування):

Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення за-1. 
гальних зборів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 

Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської ді-2. 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРЕНЕРГоРЕмоНТ»
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яльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

Розгляд звіту і висновків Ревізора про результати перевірки 3. 
фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товари-
ства «Укренергоремонт» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту та висновків Ревізора.

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) та балансу То-4. 
вариства за 2017 рік.

Прийняття рішень про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 5. 
2017 рік.

Про обрання Дирекції ПрАТ «Укренергоремонт».6. 
Вирішення питання щодо продовження терміну дії повноважень під-7. 

писанта.
Про зміну місцезнаходження Товариства.8. 

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 9. 
його у новій редакції.

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

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інте-
реси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися за 
адресою проведення зборів у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (перерва з 
12.00 до 12.30). В день проведення зборів товариство може надавати доку-
менти акціонерам у місці проведення загальних зборів. Відповідальний за 
ознайомлення з матеріалами зборів – генеральний директор Сіроклин Ю.В.

Телефон для довідок: (0564) 90 36 02.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцiоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "ПоЛоГiВ-
СЬКИй оЛiйНоЕКСТРАК-
цiйНИй ЗАВод"

2. Код за ЄДРПОУ 00384147
3. Місцезнаходження 70600 Запорiзька обл., Пологiвський 

р-н, м. Пологи вул. Ломоносова, 36
4. Міжміський код, телефон та факс 06165, 2-37-22 2-30-21
5. Електронна поштова адреса l.hizhnya@mezpology.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://mezpology.zp.ua/

7. Вид особливої інформації

ii. Текст повідомлення
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ «Пологiвський 

ОЕЗ» станом на 01.03.2018 р., отриманого 13.03.2018 р. вiд 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», у акцiонера von Sass AG 
(мiсцезнаходження: Швейцарiя, Baarerstrasse - 137, Zug, 6302 iдентифi-
кацiйний код з торговельного реєстру: CH-170.3.009.456-0) розмiр частки в 
загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiн складає: 93,3886% (до змiн 93,3886%), 
а в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiн складає: 97,1886% (до 
змiн 97,2206%). Розмiр пакета акцiй не змiнювався, змiна частки акцiонера 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй вiдбулася за рахунок змiни загальної 
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 Закарлюка Олег Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.14
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00190905
3. Місцезнаходження 50064 м.Кривий Рiг вул.Рудна, 47
4. Міжміський код, 
телефон та факс

+380564076311 +380564076311

5. Електронна поштова 
адреса

info@ingok.com.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використовуєть-
ся емітентом для 
розкриття інформації

https://ingok.metinvestholding.com/ru/about/info

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про прийняття рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ» (код за ЄДРПОУ 00190905) (надалi – ПРАТ «IНГЗК» або Това-
риство) прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення То-
вариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи 
сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi 
вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi 
протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими 
Загальними зборами акцiонерiв.

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинiв – 14 березня 2018 року;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв – позачерговi 
Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «IНГЗК»;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру укла-
дання Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв комiсiї, 
експортних договорiв, договорiв щодо надання будь-якої застави, iпотеки 
або iншого забезпечення, договорiв поруки, договорiв про пiдтвердження 
поруки, договорiв щодо надання гарантiї, гарантiї вiдшкодування, договорiв 
щодо вiдступлення будь-яких прав вимоги, договорiв щодо надання права 
договiрного та/або примусового списання коштiв з банкiвських рахункiв 
Товариства, договорiв щодо припинення iснуючого забезпечення, договорiв 
щодо припинення договорiв мiж кредиторами, договорiв про довiрче 
управлiння, договорiв про обслуговування випуску облiгацiй, дилерських 
договорiв, договорiв з дилер-менеджером, договорiв про пiдписку, агентських 
договорiв;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 207 360 000 тис. грн., що 
еквiвалентно 8 000 000 000 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ станом 
на дату вчинення кожного з таких правочинiв;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(станом на 31.12.2017 року) – 49 006 283 тис.грн.;

Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 423,13%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 2 758 596 170 (станом на 06 бе-
резня 2018р. (дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право брати 
участь у загальних зборах));

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах – 2 753 214 118;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 
2 753 207 318;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення – 0.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Герасимчук Олександр Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.14
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцiоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «iНГУЛЕцЬКИй ГiРНИчо-ЗбАГАчУВАЛЬНИй КомбiНАТ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «ПАРфУм»

2. Код за ЄДРПОУ : 01552486
3. Місцезнаходження: 03115 м.Київ Святошинська,1
4. Міжміський код, телефон та факс: 490-22-97 490-22-97
5. Електронна поштова адреса: klyuchnikova.t@agromat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : http://www.patparfum.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПАРфУм»
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7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства)

ii. Текст повідомлення 
1).За даними зведеного облікового реєстру , отриманого емітентом 

14.03.2018р. від особи, що здійснює облік права власності на акції емітента в 
депозитарній системі, відбулися наступні зміни розміру пакету акцій власника, 
якому належить більше 10% голосуючих акцій: - Частка акціонера - фізичної 
особи у загальній кількості акцій змінилася з 28,5663% до 0% (у загальній 
кількості голосуючих акцій частка акціонера змінилася з 28,6285% до 0%).

2).За даними зведеного облікового реєстру , отриманого емітентом 

14.03.2018р. від особи, що здійснює облік права власності на акції емітента 
в депозитарній системі, відбулися наступні зміни розміру пакету акцій влас-
ника, якому належить більше 10% голосуючих акцій: - Частка акціонера - 
фізичної особи у загальній кількості акцій змінилася з 0% до 28,5663% (у 
загальній кількості голосуючих акцій частка акціонера змінилася з 0% до 
28,6285%).

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

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

директор  Кобець Сергій Валерійович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (місцезнаходження То-
вариства: м. Київ, пр - т Перемоги, 65 оф. 213) від 12 березня 2018 року, 
повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства. 

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 
2018 року о 10.00 год. 00 хв., що відбудуться за адресою: м. Київ,  
пр - т Перемоги, 65 оф. 213.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах: з 9.00 год., 00 хв. до 09.00 год. 45 хв. 18 квітня 2018 року 
за адресою: м. Київ, пр - т Перемоги, 65 оф. 213.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення таких зборів (станом на 24 годину 12 квітня 2018 року).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Перше питання «Про обрання лічильної комісії».
Друге питання «Про обрання Голови та Секретаря загальних збо-

рів».
Трете питання «Затвердження порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів».
Четверте питання «Внесення змін до установчих документів Товари-

ства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвер-
дження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваже-
ної на підписання нової редакції Статуту Товариства».

П’яте питання « Про надання повноважень щодо вчинення дій, 
пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту, що не пов’язані з 
внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань».

Шосте питання «Внесення змін до Положення про Загальні збори ак-
ціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
ГРУПА «ТАС»,затвердження в новій редакції та уповноваження осіб на 
підписання Положення Товариства».

Сьоме питання «Внесення змін до Положення про Наглядову раду 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА 
«ТАС», затвердження в новій редакції та уповноваження осіб на підпи-
сання Положення Товариства».Восьме питання «Про затвердження річ-
ного звіту Правління АТ «СГ «ТАС» (приватне) за 2017 р. та заходів за 
результатами його розгляду».

Дев’яте питання «Про затвердження річного звіту Наглядової ради 
АТ  «СГ «ТАС» (приватне) за 2017 р. та заходів за результатами його роз-
гляду».

Десяте питання «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду».

Одинадцяте питання «Про затвердження річного звіту та висновків 
Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС» (приватне) за 2017 р. та затвердження 
заходів за результатами його розгляду».

Дванадцяте питання «Про затвердження річного звіту та балансу 
АТ  «СГ «ТАС» (приватне) за 2017 р.».

Тринадцяте питання «Про розподіл прибутку і збитків АТ «СГ «ТАС» 
(приватне) за 2017 р.».

Чотирнадцяте питання «Про затвердження Звіту про корпоративне 
управління АТ «СГ «ТАС» (приватне) за 2017 р.».

П’ятнадцяте питання «Про відкликання членів Наглядової Ради 
АТ  «СГ «ТАС»(приватне)».

Шістьнадцяте питання «Про обрання членів Наглядової Ради АТ «СГ 
«ТАС»(приватне), затвердження умов цивільно-правових договорів, тру-
дових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів (контрактів) з членами наглядової ради».

Сімнадцяте питання «Про відкликання членів Ревізійної комісії 
АТ  «СГ «ТАС»(приватне)».

Вісімнадцяте питання «Про обрання членів Ревізійної комісії 
АТ  «СГ  «ТАС»(приватне)».

Девятнадцяте питання «Про підтвердження рішень прийнятих Нагля-
довою радою Товариства».

Двадцяте питання «Про підтвердження рішень прийнятих Правлінням 
Товариства».

Двадцять перше питання «Про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів – договорів у сфері страхування та господарської ді-
яльності, а саме, але не обмежуючись: договорів зі страхування та пере-
страхування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким 
складатиме від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством 
при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року».

Двадцять друге питання «Про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів - договорів у сфері страхування та господарської ді-
яльності, а саме, але не обмежуючись: договорів зі страхування та пере-
страхування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким 
складатиме від 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при 
здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року із визначенням 
граничної межі таких правочинів».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб -сайті Товариства www.sgtas.
com.ua.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів кожен акціонер може ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, оф. 213. з понеділка по 
п’ятницю з 8-30 до 17-30 та в день проведення річних загальних зборів у 
місці їх проведення, за письмовою заявою на ім’я Голови Правління Ца-
рука Павла Вікторович або Директора Юридичного Департаменту Петру-
ка Валерія Петровича.

Телефон для довідок: (044) 536-00-20. Особи, відповідальні за ознайом-
лення акціонерів з документами: Голова Правління Царук Павло Вікторо-
вич, Директор Юридичного Департаменту Петрук Валерій Петрович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним 
листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або нада-
ти особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електро-
нну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.

- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
- Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час 

підготовки до загальних зборів.
До заяви обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у 

цінних паперах на дату подання заяви.
Кожен акціонер має право отримати письмові відповіді на письмові 

запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів. 

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати 
письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходжен-
ням Товариства, який повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електро-
нну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.

- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
- Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту поряд-

ку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
До запиту обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у 

цінних паперах на дату подання запиту.
Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерно-
го товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найме-
нування) 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.

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 за-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична 

особа або уповноважена особа юридичної особи.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть 

бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 

певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА ГРУПА «ТАС»
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депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за 
довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або но-
таріально засвідчена копія, яка залишаться в матеріалах Зборів.

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку ден-
ного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішен-
ня потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 

зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-

ня на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціоне-

рів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних 

зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 6800 
штук, кількість голосуючих акцій становить 6800 штук.

З повагою,
В. о. Голови Правління  П.П. фурсевич

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НЕПТУН СоЛАР»

місцезнаходження Товариства: 56520, миколаївська область, Воз-
несенський район, с. Таборівка, пл. центральна, буд. 1

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «16» квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: 56520, 
миколаївська область, Вознесенськийрайон, с. Таборівка, пл. цен-
тральна, буд. 1, к.1

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення 
Загальних зборів акціонерів (16 квітня 2018 р.) з 10.00 години до 10 годи-
ни 45 хвилин за адресою: 56520, миколаївська область, Вознесен-
ський район, с. Таборівка, пл. центральна, буд. 1, к.1. 

Початок зборів об 11.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 10 квітня 2018 року (пе-
релік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів по-
винні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на за-
гальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та 
документ, що посвідчує особу. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛючЕНИХ до ПРоЕКТУ ПоРЯдКУ дЕННоГо 
чЕРГоВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗбоРІВ:

1. Обрання та припинення повноважень членів Лічильної комі-
сії.

2. Обрання та припинення повноважень Голови та Секретаря 
Загальних зборів.

3. Затвердження Порядку (регламенту) проведення чергових 
Загальних акціонерів.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Звіт про корпо-
ративне управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-
тора.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяль-
ності та баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕ-
ПТуН СОЛАР» за 2017 рік. Затвердження річного звіту про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства 
за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 
рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (дивідендів, по-
криття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2017 рік з 
врахуванням вимог чинного законодавства. 

8. Визначення основних напрямків та стратегічних планів ді-
яльності Товариства. Затвердження річного бюджету Товари-
ства на 2018 рік.

9. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження 
статуту Товариства в новій редакції.

10. Внесення змін до Положень про Наглядову Раду Товариства, 
про Генерального директора Товариства, шляхом викладення їх у 
новій редакції.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства.

12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Затвердження умов дцивільно-правових договорів, які бу-

дуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товари-
ства; визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-

правових договорів з Головою та членами Наглядової ради 
Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го – www.neptunsolar.com.ua. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції що до питань, включених до проекту Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кан-
дидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або 
про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - не-
залежного директора. Зміни вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у 
письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (наймену-
вання) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу 
належних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до 
складу органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /
або клас акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні то-
вариства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства: 56520, Микола-
ївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, 
буд.  1, к.1.

З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 
необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства 56520, Мико-
лаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, 
буд. 1, к.1, у робочі дні з 9-00 години до 17-00 години), а в день проведен-
ня загальних зборів – за місцем їх проведення: 56520, Миколаївська об-
ласть, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1, к.1.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Гене-
ральний директор Товариства, Смолін М.С.

довідки за телефонами: (0512) 50-03-17. та за місцем знаходження 
Товариства (56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Та-
борівка, пл. Центральна, буд. 1. к.1. )

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2017р. (тис. грн.)* 

Найменування показника  Період
 звітний попередній

Усього активів 1 255 908 1 294 548
Основні засоби (за залишковою вартістю) 401 838 492 463
Запаси 1 476 1 469
Сумарна дебіторська заборгованість  688 586  678 812
Гроші та їх еквіваленти  9 106 19 421
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (607 883) (405 392)
Власний капітал (368 057) (165 566)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 239 826 239 826
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 526 211 1 368 548
Поточні зобов'язання і забезпечення 97 754 91 566
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(202 491) (110 639)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 239826000 239826000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

 (0.84) (0.46)

член Наглядової Ради  юнчжі чень

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НЕПТУН СоЛАР»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 16 березня 2018 р. 
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Шановний акціонер!
ПоВІдомЛЕННЯ ПРо ПРоВЕдЕННЯ

РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗбоРІВ АКцІоНЕРІВ
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА

«цЕНТРАЛЬНА ЗбАГАчУВАЛЬНА фАбРИКА «УКРАЇНА»
(далі – Товариство)
(код за ЄДРПОУ 38033446, місцезнаходження юридичної особи: 85485, 

Донецька область, місто Українськ, вулиця Богдана Хмельницького, буди-
нок № 1)

Товариство повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства 
відбудуться «17» квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням 
Товариства: вул. богдана Хмельницького, буд. 1, м. Українськ, доне-
цької обл.(будівля адміністративно-побутового комбінату, кабінет 
№  13)

Перелік питань, 
 що включенні до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішен-
ня про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та визначен-
ня 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 Виконуючого 
обов’язки Генерального директора Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
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 Товари-
ства за 2017 рік. 

8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи Товари-
ства у 2017 році.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми Наглядової ради Товариства.

11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-

правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з 
ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.

13. Про створення Колегіального виконавчого органу Товариства.
14. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затверджен-

ня 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 Корпора-
тивного секретаря Ревізійну комісію (Ревізора) в новій редакції.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів.

17. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повнова-
ження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на 
річних загальних зборах акціонерів Товариства рішення.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 09 год.35 хв. до 
09  год.55 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 Укра-
їни.

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 будь-який момент замінити свого представника, повідомивши 
про це Виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства. Дові-
реність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчи-
няють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
Зборах 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 Товариства може містити завдан-
ня щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із за-
значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право ви-
дати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком сво-
їм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на 
Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який 
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 ре-
єстрацією 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» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 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, а щодо кан-
дидатів 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 Товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропо-
зиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій 
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 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 това-
риства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних збо-
рів.

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 розгляду 
справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести 
загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного 
було безпідставно відмовлено акціонеру.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», 
Товариство до початку загальних зборів зобов'язано надавати письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 
порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства. 
Крім того, акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про 
викуп Товариством акцій.

Наглядовою радою товариства затверджено «11» 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 То-
вариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування 
на річні Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайомитися:

– до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі 
дні з 8.00 по 15.30 за адресою: 85485, Донецька обл., м. Українськ, 
вул.  Богдана Хмельницького, буд. 1 у 13 кабінеті (будівля АПК); особа 
Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – 
Провідний юрисконсульт Товариства Миропольцева Катерина Сергіївна.

– в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства – з 
08.00 по 09.00 за адресою: 85485, Донецька обл., м. Українськ, вул. Бог-
дана Хмельницького, буд. 1 у 13 кабінеті (будівля АПК); особа Товариства, 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Провідний 
юрисконсульт Товариства Миропольцева Катерина Сергіївна.

Довідки за телефоном: (06237) 7-28-76
Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го та інша інформація, що передбачена Законом України «Про акціо-
нерні товариства»: http://ukraina.patprom.com/.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«цЕНТРАЛЬНА ЗбАГАчУВАЛЬНА фАбРИКА «УКРАЇНА»
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основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
(тис.грн.):

Найменування показника Період
звітний 

(2017 р.)
минулий 
(2016 р.)

Усього активів 46 477 57 406
Основні засоби 26 249 30 779
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 534 697
Сумарна дебіторська заборгованість 8 935 25 558
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 460 302
Нерозподілений прибуток -67 643 -75 665
Власний капітал 37 384 28 923

Статутний капітал 73 681 73 681
Довгострокові зобов'язання - 3 957
Поточні зобов'язання 9 093 24 525
Чистий прибуток (збиток) 8 022 -32 344
Середньорічна кількість акцій (шт.) 73 681 000 73 681 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,10887 -0,43897

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства.

довідки за телефоном: (06237) 7-28-76
Наглядова рада ПрАТ «цЗф «УКРАЇНА»

Повідомлення 
 про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «боЛГРАд СоЛАР»
місцезнаходження Товариства: 69731, одеська область, болград-

ський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться «23» квітня 2018 року об 10.00 годині за адресою: 69731, 
одеська область, болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухі-
на, буд. 92, к.1

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення 
Загальних зборів акціонерів (23 квітня 2018 р.) з 09.00 години до 09 годи-
ни 45 хвилин за адресою: 69731, одеська область, болградський ра-
йон, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92, к.1

Початок зборів об 10.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 17 квітня 2018 року (пе-
релік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів по-
винні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на за-
гальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та 
документ, що посвідчує особу. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛючЕНИХ до ПРоЕКТУ ПоРЯдКУ дЕННоГо 
чЕРГоВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗбоРІВ:

1. Обрання та припинення повноважень членів Лічильної комі-
сії.

2. Обрання та припинення повноважень Голови та Секретаря 
Загальних зборів.

3. Затвердження Порядку (регламенту) проведення чергових 
Загальних акціонерів.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Звіт про корпо-
ративне управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-
тора.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяль-
ності та баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БОЛГРАД СОЛАР» за 2017 рік. Затвердження річного звіту про 
результати фінансово-господарської діяльності та балансу То-
вариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2017  рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (дивідендів, 
покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2017 рік 
з врахуванням вимог чинного законодавства. 

8. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження 
статуту Товариства в новій редакції.

9. Внесення змін до Положень про Наглядову Раду Товариства, 
про Генерального директора Товариства, шляхом викладення їх у 
новій редакції.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства.

11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які бу-

дуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товари-
ства; визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та членами Наглядової ради 
Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го – www.bolgradsolar.com.ua. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції що до питань, включених до проекту Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кан-
дидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або 
про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - не-
залежного директора. Зміни вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у 
письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (наймену-
вання) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу 
належних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до 
складу органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /
або клас акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні то-
вариства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою: 
69731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбу-
хіна, буд. 92, к.1.

З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 
необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (69731, Одесь-
ка область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92, 
к.1) у робочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення за-
гальних зборів – за місцем їх проведення : 69731, Одеська область, Бол-
градський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92, к.1.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Гене-
ральний директор Товариства, Баранов В.М.

довідки за телефонами: (0482) 39-05-83 та за місцем знаходження 
Товариства (69731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, 
вул. Толбухіна, буд. 92, к.1.). 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2017р. (тис. грн.)* 

Найменування показника  Період
 звітний попередній

Усього активів 703 501 758 336
Основні засоби (за залишковою вартістю) 460 214 565 127
Запаси 2 467 2 587
Сумарна дебіторська заборгованість 70 238 44 114
Гроші та їх еквіваленти  8 462 12 686
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(663 826) (601 519)

Власний капітал (397 105)  (334 798)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 266 721 266 721
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 089 366 1 085 118
Поточні зобов'язання і забезпечення 11 240 8 016
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

 (62 307) (36 859)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 266 721000  266 721000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

 (0.23) (0.14)

член Наглядової Ради  Коваленко Тетяна олександрівна

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «боЛГРАд СоЛАР»
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ПоВІдомЛЕННЯ
про проведення Загальних Зборів ПРАТ «КПмГ АУдИТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ», код 
31032100, місцезнаходження 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 
01010, м. Київ, Україна (далі – «Товариство») цим повідомляє про те, що 
19 квітня 2018 року о 10:00 годині відбудуться чергові (річні) Загальні 
Збори ПРАТ «КПМГ АУДИТ» за адресою місцезнаходження Товариства: 
17-й поверх, буд. 32/2, вул. московська, 01010, м. Київ, Україна, кабі-
нет директора Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах 
акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде проводитися 
19  квітня 2018 року з 09:30 до 10:00 за місцевим часом за місцем їх про-
ведення. Документипри реєстрації акціонерів повинні надавати можли-
вість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з 
переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
зборах, складеним станом на 24 годину 15 квітня 2018 року, відповідно 
до вимог законодавства про депозитарну систему).

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товаристваза 2017 рік (тис. грн)

Найменування показника Період
Звітний 
(2017)

Попередній
(2016)

Усього активів 90 171 82 121
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 310 13 779
Запаси 43 570 11 672
Сумарна дебіторська заборгованість 12 589 19 162
Гроші та їх еквіваленти 7 378 30 521
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 24 889 25 149
Власний капітал 25 059 25 319
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 148 148
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3 522 6 282
Поточні зобов'язання і забезпечення 61 590 50 520
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3 801 17 191
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 180 1 180
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

3 221 14 569

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

1) Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття 
рішень з питань порядку проведення чергових Загальних Зборів.

Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі:
пані Павлової Ольги Володимирівни – Голова лічильної комісії. 

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після 
остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складан-
ня протоколу Загальних зборів.

Обрати Головою зборів – Голову Наглядової ради Товариства пана 
Олега Миколайовича Гощанського, секретарем зборів – пані Лебе-
денко Світлану Валеріївну.

2) Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора про результати ді-
яльності Товариства за 2017 рікта прийняття рішення за наслідками роз-
гляду.

Проект рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товари-

ства за 2017 рік.
Затвердити Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 

2017 рік.
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-

зора за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити Звіт та Висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.
4) Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства (у складі балансу, звіту аудитора 

та звіту про фінансові результати) за 2017 рік.
5) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Затвердження 

порядку виплати та розміру річних дивідендів Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, на фінан-

сування поточної діяльності Товариства, не виплачувати дивіденди 
акціо нерам.

6) Обрання члена Наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правових договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
ру з членом Наглядової ради.

Проект рішення:
1. Обрати терміном на три роки члена Наглядової ради Товариства 

пана Дмитра Володимировича Мусатова.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з членом Наглядової ради, в редакції, що додається:
- Предмет договору: надання послуг з виконання повноважень, функ-

цій і обов’язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених зако-
нодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами 
Товариства;

- Ціна: договір є безоплатним;
- Строк дії – три роки, Договір припиняє свою дію в разі припинення 

повноважень Члена Наглядової ради Товариства.
3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-

правових договорів з членами Наглядової ради, директора Товариства 
Андрія Валентиновича Цимбала, із правом визначення інших умов до-
говору на свій розсуд.

7) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
знач них правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступ-
ного календарного року від дати проведення Зборів у зв’язку з участю в 
закупівлях (тендерах), предметом яких є надання послуг Товариством, а 
гранична сукупна вартість таких правочинів становить 500 000 000,00 
(п’ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Нагля-
довій Раді обов’язкового погодження кожного такого правочину окремо.

Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися Товариствомпротягом наступного календарного року від дати 
проведення Зборів у зв’язку з участю в закупівлях (тендерах), предметом 
яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких 
правочинів становить 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень, з одно-
часним наданням повноважень Наглядовій Раді обов’язкового погоджен-
ня кожного такого правочину окремо.

8) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариствата за-
твердження його в новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редак-

ції. 
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, та інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та 
голосуючих акцій станом на 13.03.2018 (дату складання переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних 
зборів):https://home.kpmg.com/ua/uk/home.html

Станом на 13.03.2018 загальна кількість акцій складає 1180 шт., кіль-
кість голосуючих акцій – 1180 шт. (згідно з переліком акціонерів, яким над-
силається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, 
складеноговідповіднодо вимог законодавства про депозитарну систему).

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства. Представнику юридичної особи-акціонера, 
який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що 
підтверджує призначення його на посаду, та/або документ, що підтвер-
джує його повноваження брати участь у Зборах.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних 
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності 
в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу ак-
ціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - та-
кож документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 17-й по-
верх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна, кабінет 
директора Товариства, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, 
а в день проведення – також у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – директор Цимбал Андрій Валентинович. Телефон для 
довідок: (044) 4905507.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
 «КПмГ АУдИТ»
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повідомляє, що Наглядовою Радою товариства прийнято рішення про-
вести чергові річні загальні збори акціонерів 19 квітня 2018 року за місцез-
находженням товариства за адресою: м. Луцьк, вул.. боженка, 34, в ак-
товому залі АПК-2.

Початок зборів о 14.00. Реєстрація учасників зборів з 12.00 до 13.45 у 
день та у місці проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів – додатково, довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, мають право на участь в загальних 
зборах, буде складено станом на 24 год. 13 квітня 2018 року.

ПоРЯдоК дЕННИй:
1. Вибори членів лічильної комісії. Вибори голови лічильної комісії.
Проект рішення:
1.1. Затвердити наступний склад лічильної комісії: А.Петровський, 

А. Богомазюк, Н.Капітан.
1.2. Обрати А.Петровського Головою лічильної комісії. 
2. Затвердження складу робочих органів зборів та регламенту обгово-

рення питань порядку денного.
Проект рішення:
2.1.Затвердити наступний склад робочих органів зборів:
2.1.1. Президію: Т. Нордгрен, В. Цибульський, В. Фокіна.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СКф УКРАЇНА»

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам 
акціо нерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та 
документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на 
право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), 
пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвален-
ня рішень з питань порядку денного Загальних зборів, – довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства. 

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (пред-
ставник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайом-
лення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення 
із документами до посадової особи Товариства, відповідальної за озна-
йомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі 
Товариства підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються То-
вариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим лис-
том протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового за-
питання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші 
акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмо-
вими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 
та 38 Закону україни «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня 
проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документа-
ми), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного За-
гальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та порядку 
денного Загальних зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмо-
ві відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Загальних зборів. 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.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подаєть-
ся в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню 
до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення На-
глядової ради про включення питання до проекту порядку денного не 
вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку 
денного, якщо вона подана з дотриманням вимог попереднього абзацу.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться 
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропоно-
ваних питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонова-
них акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного За-
гальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не мен-
ше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотриман-
ня акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 
3  переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі непо-
дання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним пи-
тань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проек-
ту порядку денного Загальних зборів надсилається Товариством акціо-
неру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів 

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних збо-
рів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок 
денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій 
акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за 
довіреністю

та перелік документів, що має надати акціонер (представник 
акціонера) для його участі у Загальних зборах

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необ-
хідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на 
посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший 
документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших пред-
ставників – довіреність, видану для участі та голосування у Загальних 
зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові 
особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути пред-
ставниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах.

2. 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 чи 
утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під 
час голосування на 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 Загальних зборах на свій розсуд.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або 
на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства пись-
мово у робочі дні в період з 14 березня 2018 року до 18 квітня 2018 року 
у робочий з 9:00 по 18:00 за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Мос-
ковська, буд. 32/2, 17-й поверх,кабінет директора Товариства; а у день 
проведення Загальних зборів 19 квітня 2018 року з 09:30 до 10:00 у місці 
їх проведення за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, 
буд.  32/2, 17-й поверх, кабінет директора Товариства. Повідомлення ак-
ціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або 
відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засо-
бів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний 
документообіг.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
Загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган Товариства та 
реєстраційну комісію письмово у робочі дні в період з період з 14 березня 
2018 року до 18 квітня 2018 року в робочий час Товариства з 9:00 по 
18:00 за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 
17-й поверх,кабінет директора Товариства, а у день проведення Загаль-
них зборів 19 квітня 2018 року з 09:30до 10:00 у місці їх проведення за 
адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 
17-й  поверх,кабінет директора Товариства.Надання довіреності на пра-
во участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі 
на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість сво-
го представника.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька пред-
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому 
видана пізніше.

Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законом.

Голова Наглядової ради Товариства 
олег миколайович Гощанський
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2.1.2. Голова Зборів: В.І.Цибульський.
2.1.3. Секретар: Н.Приймачук.
2.2. Затвердити такий регламент обговорення питань порядку денного 

зборів та порядок голосування:
Пункт 3 Звіт Ради директорів за 2017 рік. Затвердження звіту До 25 хв.
Пункт 4 Затвердження річних результатів діяльності 

Товариства, затвердження річного звіту Товариства 
за 2017 рік.

До 5хв.

Пункт 5 Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження 
звіту. 

До 10 хв.

Пункт 6 Звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Затвердження 
звіту.

До10 хв.

Пункт 7 Про затвердження порядку розподілу прибутку 
Товариства за 2017 рік

До 5 хв.

Пункт 8 Затвердження значних правочинів До 5 хв.
Пункт 9 Припинення повноважень членів Наглядової Ради. До 3 хв.
Пункт 10 Вибори членів Наглядової Ради, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової Ради. Визначення уповноваже-
ної особи підписати такі договори від імені Товари-
ства. 

До 7 хв.

3. Звіт Ради директорів за 2017 рік. Затвердження звіту.
Проект рішення:
3.1. Затвердити звіт Ради директорів Публічного акціонерного товари-

ства «СКФ Україна» за 2017 рік.
3.2. Найважливіші завдання Ради директорів на 2018 рік:
• автоматизація системи загрузки кілець на 10 токарних напівавтоматах 

з ціллю покращення умов праці операторів цих машин;
• модернізація роликового каналу №1 аналогічно тому що було зробле-

но по каналу №2 в 2016 році;
• продовження оновлення та модернізації каналів TRB з ціллю забез-

печення виробництва підшипників для поставки виробникам вантажних 
автомобілів країн ЄС;

• запровадження системи виробництва SKF в частині таких принципів, 
як безпека праці, якість, виконання зобов’язань перед споживачами, скоро-
чення витрат, дотримання вимог щодо навколишнього середовища і робо-
чої атмосфери;

• вирішення проблеми забезпечення ефективного керівництва службою 
ремонту обладнання і кардинального покращення ремонтного обслугову-
вання обладнання ТРМ;

• реалізація проекту за заміні усіх автонавантажувачів з дизельними 
двигунами на електричні;

• успішне продовження спільного з Баварським Центром економіки, 
проекту з підготовки робітничих кадрів. Створення власного навчального 
центру на зразок інших заводів SKF;

• фокусування на розвитку і навчанню талановитих менеджерів для під-
готовки їх зайняти ключові посади в товаристві в недалекому майбутньому;

• завоювання нових споживачів продукції на глобальному ринку підшип-
ників

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затверджен-
ня річного звіту Товариства за 2017 рік. 

Проект рішення:
4.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2017 рік.
4.2. Затвердити балансовий звіт та звіт про фінансові результати за 

2017  рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної 

комісії. 
Проект рішення:
5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансовому звіту Това-

риства за 2017 рік. Напрямками діяльності Ревізійної комісії в 2017 році 
повинні бути –виконання коректувальних дій згідно до вимог та зауважень 
зовнішнього аудиту; контроль за виконанням проекту по незавершеному 
виробництву (Назва проекту «Склад готового ролика»); перевірка пра-
вильності відображення товарів в дорозі. 

6. Звіт Наглядової Ради. Затвердження звіту.
Проект рішення:
6.1. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2017 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 

рік
Проект рішення:
7.1. 5% або 10 704тис. грн. (десять мільйонів сімсот чотири тисячі гри-

вень) чистого прибутку Товариства спрямувати на збільшення Резервного 
Капіталу Товариства.

7.2. Суму 107 041 тис. грн. (сто сім мільйонів сорок одна тисяча гри-
вень) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. 

7.3. Решту прибутку Товариства за 2017 рік направити на фінансування 
інвестиційних програм та розвиток Товариства.

7.4. Визначити, що розмір дивідендів на одну просту іменну акцію ста-
новитиме 0,125 грн. 

7.5. Виплату дивідендів акціонерам Товариства провести у строк, що не 
перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів 
Загальними зборами акціонерів шляхом виплати таких дивідендів безпо-
середньо акціонерам (поштовими переказами або на рахунки акціонерів), 
тобто до 19.10.2018 р. У разі повернення коштів, направлених акціонерам 
поштовими переказами або переказаних на рахунки таких акціонерів, То-
вариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

8. Затвердження значних правочинів. 
8.1. Затвердити наступні значні правочини:
Проект рішення:
- Договір з «SKFBearingBulgariaEAD», № 100/9310/11/472; договір з 

«FNSteelb.v.», № 528/9310/08/52; договір з «NNNetherlandsB.V.», 
№ 528/9310/08/46; договір з ТзОВ «JinabakulForgePVT. LTD» 
356/9310/08/177; договір АТ «ОЕК» № 199241 та 322942; договір з 
«SKFGmbH» № 276/9310/09/280 та № 276/9310/12/08; договір з «Овако 
Ває б.в.» № 528/9310/08/52; договір з «SKF Bearings Bulgaria EAD» 
№ 100/9310/11/472.

9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
Проект рішення:
9.1. Припинити повноваження чинних членів Наглядової Ради Т.Норд-

грена, М.Йохансмана, А.Усова, В.Туринського, У.Зеліга, Л.Єхандера. 
Б.Лєхнера як визначено Статутом Товариства. 

10. Вибори членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами НР, визначення особи, 
уповноваженої підписати такі договори від імені Товариства.

Проект рішення:
10.1. Погодитись з пропозицією В.І. Цибульського та обрати членами 

Наглядової Ради ПрАТ «СКФ Україна» Торстена Нордгрена, Мартіна Йо-
хансмана, Ленарта Єхандера, Анатолія Усова, Маркуса Юстаса, Веса Ала-
тало та Віктора Туринського. (Рішення приймється шляхом кумулятивного 
голосування).

10.2. Затвердити проект цивільно-правового договору із членами НР. 
10.3. Уповноважити Генерального директора В.І. Цибульського підписа-

ти цивільно-правові договори із членами НР від імені Товариства. 
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товари-
ства, за адресою м.Луцьк, вул..Боженка, 34, каб. 301, у робочі дні (з поне-
ділка по п’ятницю) з 9.00 до 17.00, а в день проведення зборів – також у 
місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з 
документами – начальник відділу з юридичних питань та корпоративних 
прав, Фокіна Вікторія Євгеніївна, тел..(0332) 783209. 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  - www.skf.com

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2016 – 2017 р.р. (тис. грн)

Найменування показника Період
2017 

(звітний)
2016 

(попередній)
Усього активів 1 309 615 1 202 783
Основні засоби 328 083 309 645
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 495 392 351 630
Сумарна дебіторська заборгованість 254 514 195 888
Грошові кошти та їх еквіваленти 189 954 330 158
Нерозподілений прибуток 728 264 678 604
Власний капітал 1 074 979 1 012 019 
Статутний капітал 316 874 316 874
Довгострокові зобов'язання 71 614 46 434 
Поточні зобов'язання 163 022 144 330 
Чистий прибуток (збиток) 214 081 251 435
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 267 495 630 1 267 495 630
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 387 1346

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор __________________ В .І.цибульський



№52, 16 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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(код єдРПоУ: 32653955)
місцезнаходження товариства: 18000, м. Черкаси, вул. Смілян-

ська, буд. 169. 
дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: 

«19»  квітня 2018 року о 11 годині 00 хвилин в в приміщенні кабінету 
№  3, розташованому на 2 поверсі, адміністративної будівлі товари-
ства, за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чер-
гових загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься 
«19» квітня 2018 року з 10:00 до 10:55 години за місцем проведення 
зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у чергових загальних зборах: на 24:00 годину «13» квітня 
2018  року.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
1.Обрання Лічильної комісії , прийняття рішення про припинення її 

повноважень.
2.Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціо-

нерів
3.Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів ак-

ціонерів
4.Розгляд звіту Генерального Директора , затвердження заходів за 

результатами його розгляду, та визначення основних напрямків діяль-
ності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ви-
конавчого органу Товариства.

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, розподіл при-
бутку (або покриття збитку) за 2017 рік.

6.Внесення змін до Статуту товариства . 
7.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого право-
чину. 

8.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із 
заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення та-
кого правочину. 

9.Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
наглядової ради;

Для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Фрау Марта» акціо-
нерам потрібно при собі мати документ, що посвідчує особу, доручен-
ня для представників акціонерів та юридичних осіб-акціонерів.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, 
для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог 
діючого законодавства України. 

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з 
документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 
18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169, 2-й поверх каб. № 3 у 
робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., а також в день проведення зборів 
з 10:00 до 10:55 години – у місці їх проведення. Особою, відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генераль-
ний директор Павленко Ірина Олександрівна тел. (0472) 63 45 53. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість озна-
йомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення.

Телефон для довідок: (0472) 63 45 53
Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту 

порядку денного, розміщена на Веб-сайт ПрАТ «Фрау Марта»: 
www.fraumarta.com.ua

Генеральний директор  І.о.Павленко

ПРИВАТНЕ АКцiоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фРАУ мАРТА»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство 

«Піщанська центральна районна аптека»
(код за ЄДРПОУ 01974951,  

місцезнаходження:24700, Вінницька область, селище міського типу 
Піщанка, вулиця Центральна 49, електронна поштова адреса 

par@01974951.pat.ua тел/факс (04349) 2-18-92)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 27 квіт-

ня 2018 року о 10.00 год.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: Вінницька об-

ласть, селище міського типу Піщанка, вулиця центральна 49, адмін-
будинок Товариства, зала засідань (зала засідань 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 річ-
них Загальних зборах станом на 24 годину 23.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що 
посвідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представ-
никам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його 
права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Дові-
реність, 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, акці-
онер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища (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 акціоне-

рів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 

зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження 
способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування. 

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках, 
прий няття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висно-
вків Ревізора Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звіт-
ності Товариства за 2016-2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Това-
риства за 2016-2017 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
знач них правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні Товариства» http://www.01974951.pat.ua.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у 
робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства: 24700, 
Він ницька область, селище міського типу Піщанка, вулиця Централь-
на,  49, адмінбудинок Товариства, бухгалтерія (нумерація кабінетів 
відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – 
Погребняк Вячеслав Олексійович, тел. для довідок (04349) 2-18-92

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
директор ПрАТ «Піщанська центральна районна аптека» Погреб-
няк Вячеслав олексійович.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
 «ПІЩАНСЬКА цЕНТРАЛЬНА РАйоННА АПТЕКА»
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ШАНоВНИй АКцІоНЕР!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«КОНТІ» (далі, Товариство), код в ЄДРПОУ 25112243, місцезнаходження: 
Донецька обл., м. Костянтинівка, 85114, вул. Інтернаціональна, буд. 460, 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
що відбудуться за адресою.Дата проведення зборів: «20» квітня 2018 
року. Місце проведення зборів: Україна, донецька область, місто Кос-
тянтинівка, 85114, вулиця Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, 
кабінет директора/ Час початку проведення зборів: о 08 годин 00 хви-
лин.Дата і час реєстрації акціонерів та/чи їх представників: «20» квітня 
2018 року з 07 години 00 хвилин до 07 годин 45 хвилин за місцем про-
ведення зборів.Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, 
буде складено станом на 24 годину «16» квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії.
2) Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4) Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-

вої ради за підсумками роботи за 2017 рік.
5) Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконав-

чого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяль-
ності за 2017 рік.

6) Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товари-
ства за результатами 2017 року.

7) Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
8) Про внесення змін до Статуту Товариства.
9) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер право-
чинів та їх граничної сукупної вартості.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.konti.com. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: з документами стосовно порядку денного зборів акціонери мають 
змогу ознайомитись за місцезнаходженням Товариства, а в день проведен-
ня загальних зборів акціонерів також у місці їх проведення: Україна, Доне-
цька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця Інтернаціональна, буди-
нок 460, 2 поверх, кабінет директора у робочі дні (з понеділка по п’ятницю, 
крім святкових та неробочих днів), в робочий час (з 9-00 до 18-00, перерва 
з 12-00 до 13-00). Довідки за тел. (06272) 4-20-50, відповідальна особа ге-
неральний директор Товариства.

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 документа-
ми, 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, визна-
чених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»); до дати прове-
дення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та поряд-
ку денного загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товари-

ства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів); отримати повідо-
млення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати 
проведення Зборів; оскаржити рішення Товариства про відмову у включен-
ні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповно-
важеного представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі, 
зокрема, але не обмежуючись:акціонерам – паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження 
керівника юридичної особи - акціонера Товариства; представникам акціо-
нерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згід-
но з чинним законодавством України довіреність на право участі та голо-
сування на 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. Під час 
голосування на загальних зборах представник акціонера повинен голосу-
вати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіре-
ність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Надання довіренос-
ті на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. 

Інформація про кількість акцій: Станом на 26 лютого 2018 року (дата 
складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає  
5 405 237 (п’ять мільйонів чотириста п’ять тисяч двісті тридцять сім) штук 
простих іменних акцій.Станом на 26 лютого 2018 року (дата складення пе-
реліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 
5 404 991 (п’ять мільйонів чотириста чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто 
одна) штук простих іменних акцій.Товариство не здійснювало випуск приві-
лейованих акцій

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2 435 400 2 423 414
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 079 962 1 079 551
Запаси 107 079 110 726
Сумарна дебіторська заборгованість 473 448 401 521
Гроші та їх еквіваленти 16 541 17 244
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 484 927 573 656
Власний капітал 843 581 936 030
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 54 052 54 052
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 231 717 582 202
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 349 156 897 898
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (92 449) (431 141)
Середньорічна кількість акцій (шт.) х х
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

х х

Генеральний директор АТ «ВО «КОНТІ»  усенін А.Б.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВИРобНИчЕ об’єдНАННЯ «КоНТІ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НоВИй СТИЛЬ». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 32565288. 3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське 
шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00,  
(057) 752-27-95. 5. Електронна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої ін-
формації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину - 12.03.2018р.; Назва уповноваженого орга-
ну, що прийняв рішення - одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет 
правочину - укладання додаткової угоди зі зміни сторони в Контракті  
№ S0801 від 08.01.2014 року в зв`язку з реорганізацією Покупця шляхом 
виділу в Общество с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА СЛА-
ВЯНСКАЯ СТОЛИЦА», яке є повним правонаступником Торгово-

производственного частного унитарного предприятия «Славянская Столи-
ца». Предмет Контракту: постачання Покупцю: офісні крісла, стільці та 
комплектуючи до них, меблі і частини меблів, рекламні матеріали; Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 200 000 000,00 
(двісті мільйонів) російських рублів, що за курсом НБУ на 12.03.2018р. 
складає - 91 878 000,00 грн.; Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 577 777 тис.грн.; Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 15,9%; 
Загальна кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 12 862 593 шт. та «про-
ти» - 0, прийняття рішення; Додаткові критерії для віднесення правочину 
до значного правочину не передбачені законодавством - додаткові критерії 
Статутом не визначені.

iii. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Івіна В.В. М.П. 
13.03.2018



№52, 16 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

81

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «КЕРАМПРОМ»

Протокол № 5 від 15.03.2018 року
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КЕРАмПРом»

Місцезнаходження: 85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський 
район,

с. Артемівка, вул. Дружби, буд.2,
ідентифікаційний код юридичної особи 24655289
(надалі ПрАТ «КЕРАМПРОМ» або Товариство)

повідомляє про проведення 17 квітня 2018 року об 11:00 годині за 
адресою: донецька область, Костянтинівський район, с. Софіївка 
(попередня назва - с. Артемівка), вул. дружби, буд. 2, кімната №1 
річних Загальних зборів Товариства. 

Місце реєстрації акціонерів (представників акціонерів) та проведення 
річних Загальних зборів: Донецька область, Костянтинівський район, с. 
Софіївка (попередня назва - с. Артемівка), вул. Дружби, буд. 2, кімната 
№1.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 17 квітня 2018 року  
з 10 години 15 хвилин до 10 години 50 хвилин. 

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 17 квітня 
2018 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах, встановлена 11 квітня 2018 року (станом на 
24:00  годину).

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо: 
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товари-

ства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних 

зборів Товариства. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийнят-

тя рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду та затвердження висновків Ревізора Товариства за 
2017 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяль-

ності Товариства у 2017 році. 
8. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог пе-

редбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році.

9. Затвердження Кошторису витрат на Наглядову раду Товариства. 
10. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ». Визначення уповноваженої 
особи на підписання нової редакції Статуту та проведення її державної 
реєстрації.

13. Про приведення Положень про Наглядову раду Товариства і Реві-
зора Товариства у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціо-
нерні товариства» шляхом затвердження Положень в новій редакції. Ви-
значення особи, уповноваженої на підписання Положень.

14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 
значних правочинів.

15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства: 
keramprom.at.ua у розділі «Інформація».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх повноважні 
представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного 
повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів у робочі дні 
(понеділок – п’ятниця) з 08:00 до 16:30 годин (обідня перерва з 12:00 до 
12:30 годин) за адресою: 85160, Донецька область, Костянтинівський ра-
йон, с. Іванопілля, вул. Торецька, 34, другий поверх, кабінет бухгалтерії 
Товариства, а в день проведення річних Загальних зборів Товариства - за 
місцем їх проведення, за адресою: 85171, Донецька область, Костянти-
нівський район, с. Софіївка (попередня назва - с. Артемівка), вул. Дружби, 
буд. 2, кімната №1.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами - Генеральний директор Бевзенко Борис Федо-
рович. 

Телефон для довідок: (050) 423-39-61, (050) 426-68-76.
Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку 

зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціоне-
рів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 
та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних збо-
рів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання 
однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів Товариства, 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 Товариства мають містити інформа-
цію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акці-
онерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядо-
вої ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях 
щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до 
бюлетеня напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості належних йому простих іменних акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості 
простих іменних акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів Товариства. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової 
ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а про-
позиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з 
дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні Товари-
ства».

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. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загаль-
них зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято 
тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом 
першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні Товариства» 
та неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або части-
ною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні Товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загаль-
них зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать 
менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, перед-
бачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України 
«Про акціонерні Товариства», 

у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропоно-
ваних ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Стату-
том Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку 
денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою 
акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів То-
вариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів 
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок ден-
ний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціо-
нерів, а також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про 
зміни у проекту порядку денному Загальних зборів. 

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. 

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів також – довіре-
ність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у 
річних Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства 
України.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть 
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бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. 
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних 

зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена осо-
ба юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. 

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призна-
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за 
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, упо-
вноваженою на це її установчими документами. Надання довіреності на 
право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право 
участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 за-
вданням 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 надати довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах декільком своїм представникам. 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення Загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ 
«Національний депозитарій України» станом на 02.03.2018 року загальна 
кількість акцій - 314 027 шт., голосуючих акцій - 314 027 шт. 

основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ 
«КЕРАмПРом» (тис. грн)

Найменування показника Період
 2017 рік  2016 рік

Усього активів 132 021 88 015
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18 990 9 207
Запаси 24 440 22 087
Сумарна дебіторська заборгованість 74 453 44 833
Гроші та їх еквіваленти 10 494 11 069
Нерозподілений прибуток 94 362 55 409
Власний капітал 123 975 83 813
Зареєстрований статутний капітал 25 750 25 750
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 6 879 4 202
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

69 225 50 271

Середньорічна кількість акцій (шт.) 314 027 314 027
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

202,00 92,55

Наглядова рада Товариства

до уваги акціонерів
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«мАР’ЯНІВСЬКИй СКЛоЗАВод»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАР’ЯНІВСЬКИЙ СКЛО-

ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ - 00480810, місцезнаходження: 12725, Жито-
мирська обл., Баранівський р-н, смт. Мар’янівка, вул. Заводська, 1, далі  - 
Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 11-00 год. за адре-
сою: Житомирська обл., баранівський р-н, смт. мар’янівка, вул. За-
водська, 1, приміщення актового залу.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних за-
гальних зборах.

3. Звіт правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за ре-
зультатами розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2018 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії 
Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за результатами 2017 року.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту.

6. Звіт головного бухгалтера Товариства та затвердження річного зві-
ту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. 
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного:  
http://medsklo.com.ua.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбу-
деться 27 квітня 2018 року з 09-00 до 10-45 години за місцем проведення 
річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах акціонерів, – 23 квітня 2018 року (станом на 24 го-
дину).

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому стат-
тею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні, робочі 
години, у приміщенні Товариства за адресою: Житомирська обл., Бара-
нівський р-н, смт. Мар’янівка, вул. Заводська, 1, кабінет голови правлін-
ня, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх 
проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, – Голова Правління Товариства Костюк Петро Степанович.

Довідки за телефоном: (04144) 7-32-15.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-

них до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропози-
ції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту 
порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення. У разі внесення змін до проекту порядку денного 
загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведен-
ня загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку пе-
редбаченому Статутом Товариства.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного за-
конодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження пред-
ставника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами. Довіреність на право участі та голосування на загаль-
них 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 перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декіль-
ком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати 
чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіре-
ності 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 представ-
ник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у 
спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на за-
гальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх 
загальним представником.

Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мАР’ЯНІВСЬКИй СКЛоЗАВод»
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ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АРТЕмІВСЬКИй КомбІ-
КоРмоВИй ЗАВод» (код єдРПоУ 00688054), місцезнаходження: 
84546, донецька область, бахмутський район, село бахмутське, вули-
ця Вокзальна, будинок 11, повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться «18»квітня 2018р.о 15:00 год. за 
адресою: 84546, донецька область, бахмутський район, село бахмут-
ське, вулиця Вокзальна, будинок 11, кімн. 1.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься 
«18»  квітня 2018р. з 14.00 до 15.00 по зазначеній адресі.

Загальна кількість простих акцій на 06.03.2018р. становить 
6  794  548  шт.

Загальна кількість голосуючих акцій на 06.03.2018р. становить 
3  065  850 шт.

Проект порядку денного та проекти рішень:
1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загаль-

них зборів акціонерів ПАТ «АРТЕМІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД».
2. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 
2018  році. 

3. Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки діяльності у 2017 році та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту та висновку ревізійної комісії з результатів перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами його розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, у тому числі фі-
нансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік.

7. Про порядок розподілу прибутку та збитків за підсумками роботи за 
2017 рік. 

8. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2018 році.
9. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
10. Про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» у 
зв’язку зі зміною типу Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку із зміною типу това-
риства, шляхом затвердження Статуту у новій редакції. Затвердження змін 
до Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання но-
вої редакції Статуту Товариства.

12. Внесення змін до внутрішніх положень «Про загальні збори акціоне-
рів», «Про Наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий ор-
ган» ПАТ «АРТЕМІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», у зв’язку зі зміною 
типу Товариства, шляхом затвердження положень у новій редакції.

13. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-
риства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Інформація з проектом рішеньщодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПАТ «АРТЕМІВ-
СЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»: http://akz.pat.ua/.

Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами 
при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 84546, Донецька область, Бахмутський район, село Бахмутське, 
вулиця Вокзальна, будинок 11, кімната: приймальня директора, та за міс-
цезнаходженням депозитарної установи ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» за 
адресою: 87534, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, 
б.  11, кімната: кабінет директора, у робочі дні, починаючи з дати надіслан-
ня повідомлень про проведення загальних зборів акціонерів Товариства до 
18.04.2018 р. включно в робочий час Товариства: з 09 год. 00 хв. до 18 год. 
00 хв.; обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) У день проведення 
загальних зборів Товариства забезпечується можливість акціонерам озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцем проведення Загальних зборів акціонерів з 14 год. 
00 хв. до 15 год. 00 хв. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів 
з матеріалами при підготовці проведення зборів призначити 
Єну  Н.І.(телефон для довідок: (050) 478-54-26).

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства.

Наглядова рада ПАТ «АРТЕмІВСЬКИй КомбІКоРмоВИй ЗАВод» 

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «АРТЕмІВСЬКИй КомбІКоРмоВИй ЗАВод» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2017р. 2016р.

Усього активів 761,6 819,4
Основні засоби 568,7 601,5
Запаси 77,2 77,2
Сумарна дебіторська заборгованість 114,3 140,7
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1,4
Нерозподілений прибуток (не покритий збиток) - 1 400,9 -1 335,6
Власний капітал 2 124,1 2 124,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 699 1 699
Довгострокові зобов’язання 6,0 1,0
Поточні зобов’язання і забезпечення 29,9 32,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) - 65,3 - 54,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6 794 548 6 794 548
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію - -

ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АРТЕмІВСЬКИй КомбІКоРмоВИй ЗАВод»

 (код ЄДРПОУ 01296639), повідомляє про скликання річних (чергових) 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2018 р. о 10.00 за 
місцезнаходженням товариства: м. чернігів, вул.Попова, б.6 в актовому 
залі адміністративного приміщення заводу. Реєстрація акціонерів та їх 
представників відбудеться 17.04.2018 з 09.00 до 9.45 за місцем проведен-
ня зборів. 

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

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 

2017  рік і визначення основних напрямків роботи на 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження способу виплати дивідендів.
8. Припинення повноважень голови та членів Правління
9. Обрання Голови та членів Правління.

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника 2016 рік 2017 рік

Усього активів 11434 10859
Основні засоби 5856 6959
Запаси 4161 3298
Сумарна дебіторська заборгованість 212 497
Гроші кошти та їх еквіваленти 5366 5017
Нерозподілений прибуток 8429 8596

Власний капітал 8828 8995
Статутний капітал 319 319
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 2606 1864
Чистий фін.результат: прибуток (збиток) 573 805
Середньорічна кількість акцій (шт.) 319200 319200
Чистий прибуток (збиток на 1 просту акцію), грн. 1,7951 2,5219

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах – 11.04.18. Для реєстрації на зборах необхідно мати документ, що по-
свідчує особу акціонера, для представників акціонерів, крім того, довіре-
ність, оформлена згідно чинного законодавства. Довіреність видана 
фізичною особою посвідчується нотаріусом або депозитарною установою. 
Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю відбувається згідно 
ст. 39 ЗУ «Про акціонерні товариства». З документами щодо загальних збо-
рів до 17.04.2018 можна ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адре-
сою: м.Чернігів, вул. Попова, 6, каб. «Головний інженер», а в день зборів – в 
місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Наглядової Ради Діхтярук Віталій Борисович Тел.
(0462) 664763. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного 
chernigivtsegla.pat.ua. Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» 
акціонер може внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного та або проектів рішення загальних зборів акціонерного това-
риства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо канди-
датів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів.

Наглядова Рада ПрАТ.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «чЕРНІГІВСЬКИй цЕГЕЛЬНИй ЗАВод №3»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 16 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

84

Шановний акціонер!
ПУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «бЕРЕГІВСЬКИй 

м’ЯСоКомбІНАТ» (ідентифікаційний код 00443468, місцезнаходження: 
90202, Закарпатська обл., місто Берегове, ВУЛИЦЯ СІЛЬВАЯ, будинок 3) 
(надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2018 року об 12:00 го-
дині за адресою: Закарпатська область, місто берегове, ВУЛИцЯ 
СІЛЬВАЯ, будинок 3, у кім. №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 11:00 до 11:45 у день та за місцем проведення річ-
них загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах – 11 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 – Ридай Назара Васильовича, членів комісії – Непіп Хрис-

тини Ігорівни, Телев’яка Бориса Петровича та прийняти рішення про при-
пинення 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 річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства.

Проект рішення: обрати головою Зборів – Білана Назара Миронови-
ча, секретарем – Олексюка Андріана Івановича на час проведення цих 
загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати 
протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів 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. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (директора) 
ПАТ «БЕРЕГІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» про підсумки діяльності за 
2017 рік.

6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради ПАТ «БЕРЕГІВ-
СЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «БЕРЕГІВ-

СЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2017 році.

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та по-
криття збитків ПАТ «БЕРЕГІВСЬКИЙ 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 «БЕРЕГІВ-
СЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»; Скорочене найменування Товариства: укра-
їнською мовою: ПрАТ «БЕРЕГІВСЬКИЙ 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 

річними Загальними зборами акціонерів Товариства, статуту Товариства, 
викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних 
зборів акціонерів: Білану Назару Мироновичу та Олексюку Андріану Іва-
новичу відповідно.

13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову 
раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного 
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 Товариства; Затвердити нову редакцію Принципів 
(кодексу) корпоративного управління Товариства.

14. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених річ-
ними Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про загальні 
збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) 
корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених 
цими річними загальними зборами, положень про загальні збори, нагля-
дову раду, виконавчий орган Товариства та Принципів (кодексу) корпо-
ративного управління Товариства, викладених в новій редакції.

Про підтвердження рішень органів управління Товариства.
15. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління това-

риства, прийняті протягом 2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://meat-beregove.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) – 41 194 492 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) – 40 766 027 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: 90202, Закарпатська обл., місто Берегове, ВУЛИЦЯ СІЛЬВАЯ, 
будинок 3, у кім. №1, у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 10:00 години 
до 13:00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – директор Штефанюк Василь Федо-
рович. 

Довідки за телефоном: (03141) 4-30-98.
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 2-х 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 
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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 веб-сайті 
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, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, 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 10 847 11 218
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8 664 8 717
Запаси 16 16
Сумарна дебіторська заборгованість 2 162 2 482
Гроші та їх еквіваленти 5 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 194 688
Власний капітал 10 493 10 987
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10 299 10 299
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 354 231
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(494) (151)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 41 194 492 41 194 492
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

- 0,011991 - 0,003665

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «моСКоВСЬКИй УНІВЕР-

мАГ» (ідентифікаційний код: 21564698, місцезнаходження: Україна, 03127, 
м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, буд. 104) (надалі – Товариство) повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 18 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: Україна, 03127, 
м.  Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 104, в адмінбудинку, кімната №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загаль-
них зборах відбудеться з 10:00 до 10:50 у день та за місцем проведення 
річних загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 12 квітня 2018 року. 

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосу-
вання) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення 
про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голо-
ва лічильної комісії – опришко ольга олександрівна, Члени лічильної 
комісії  – Рубан микола Анікеєвич, та прийняти рішення про припинен-
ня їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню 
для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення 
бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. 
Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені 
для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвідчується 
підписом голови Реєстраційної комісії.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів огородніка Кос-
тянтина миколайовича, секретарем загальних зборів запропоновано 
обрати Сухань Світлану олексіївну на час проведення цих загальних 
зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол за-
гальних зборів.

4. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) прове-
дення загальних зборів акціонерів Товариства:

• по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями 
для голосування.

• для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
• заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку 

денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмово-
му вигляді;

• питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників переда-
ються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням 
прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його 
представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

• питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, 
а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку 
денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не 
підлягають;

• для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників 
Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хви-
лин;

• кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів 
фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно 
звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік. 
Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2017 року задо-
вільною. 

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 
рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 2017 
року задовільною. 

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висно-
вків Ревізійної комісії.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «моСКоВСЬКИй УНІВЕРмАГ»
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Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 
рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2017 
року задовільною. 

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження захо-

дів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік затвер-

дити.
10. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за ре-

зультатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2017  році.

Проект рішення: Оскільки за підсумками фінансово-господарської ді-
яльності у 2017 році, Товариство отримало збитки, розподіл прибутку не 
проводити. Збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства 
на 2018 рік.

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Това-
риства.

Проект рішення: Припинити повноваження з 18 квітня 2018 року чле-
нів Наглядової ради Товариства, а саме:

Член Наглядової ради – Карасьов Віталій Абрамович;
Член Наглядової ради – Карасьов Олександр Віталійович;
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. (кумулятив-

не голосування)
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудо-

вих договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядо-
вої ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, тру-
дового договору (контракту), що укладатимється з членами Наглядової 
ради. Уповноважити Голову Зборів встановити винагороду членами На-
глядової ради та підписати від імені товариства цивільно-правовий до-
говір, трудовий договір (контракт), що укладатимється з членами Нагля-
дової ради.

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 в зборах та голосування, 
засвідчених належним чином.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного http://21564698.infosite.com.ua/ 

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (12 березня 2018 року) – 3447;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів (12 березня 2018 року) – 3324;

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: Україна, 03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 104, в адмін-
будинку, кімната №1, по вівторкам і четвергам з 9:00 до 16:00 (перерва 
з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління ПрАТ «МОС-
КОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ» – Огороднік Костянтин Миколайович. 

Довідки за телефоном /044/ 257-00-22
Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити 

зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають мож-
ливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із 
змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У тако-
му разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товари-
ством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом 
протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але 
не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право 
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів,а щодо кан-
дидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денно-
го повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 

щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства ма-
ють містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представ-
ником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на 
посаду члена наглядової ради – незалежного директора. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерно-
го товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(най менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Това-
риство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань по-
рядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 
до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше 
ніж за 15  днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення за-
гальних зборів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення 
до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у 
включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (ак-
ціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами стро-
ку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. 

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів щодо включення питання про достроко-
ве припинення повноважень директора, одночасно обов’язково пода-
ється пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або 
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 
Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення 
Зборів. 

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 
Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами 
питань або проектів рішень. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків го-
лосуючих 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 за-
пропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про 
відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Това-
риством 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 акціоне-
рів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а 
також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. 
Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному 
веб-сайті Товариства. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як 
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня 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 го-
лосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2265,1 2541,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1792,6 1923,2
Запаси 155,4 307,6
Сумарна дебіторська заборгованість 2,7 4,3
Гроші та їх еквіваленти 3,9 53,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2222,2) (1765,9)
Власний капітал (1645,0) (1188,7)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 18,1 18,1
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1634,3 1626,7
Поточні зобов’язання і забезпечення 2275,8 2103,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (456,3) (504,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3447 3447
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(0,13) (0,146)
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ПоВІдомЛЕННЯ ПРо СКЛИКАННЯ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗбоРІВ 
АКцІоНЕРІВ ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«НАУКоВо-доСЛІдНИй ІНСТИТУТ «ВЕКТоР»
Наглядова рада ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«НАУКоВо-доСЛІдНИй ІНСТИТУТ «ВЕКТоР» (надалі - Товариство) 
(ідентифікаційний код - 33304201, місцезнаходження – 04073, м. Київ, 
вул. Рилєєва, 10-А) повідомляє, щорічні загальні збори акціонерів То-
вариства відбудуться 17 квітня 2018 року о 12-00 за адресою м. Київ, 
вул. Рилєєва, 10-А, кімната №111. 

Проект порядку денного (перелік питань що виносяться на 
голосування) з проектами рішень щодо кожного з питань:

1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення:Обрати лічильну комісію у склад 2 осіб: Миргород-

ський Ігор Андрійович, Файденко Дмитро Олександрович.
2.Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

результатами розгляду звіту.
Проект рішення:Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік. 

Роботу Правління визнати задовільною. 
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за результатами розгляду звіту.
Проект рішення:Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 

2017 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
4.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
5.Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків То-

вариства
Проект рішення:Прибуток отриманий Товариством за результатом 

2017 року не розподіляти та направити на погашення збитків минулих 
років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:1. Надати згоду на вчинення значних правочинів 

(ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного право-
чину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства), які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом року, з дня прийняття цього 
рішення:

- Договори підряду, відповідно до яких ринкова вартість майна або 
послуг, що є їх предметом не перевищує (менше або дорівнює)  
30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень по одному правочину.

- Договори купівлі(придбання), продажу(відчуження) нерухомого 
майна, включаючи земельні ділянки, гранична вартість яких за одним 
правочином не перевищує (менше або дорівнює) 35 000 000 (трид-
цять п’ять мільйонів) гривень 00 коп.

2. Уповноважити Голову правління Товариства Неліна Олега Воло-
димировича на підписання вказаних значних правочинів, а також до-
даткових угод до них та договорів про їх розірвання.

Веб-сайт, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також ін-
формація визначена частиною 4 статті 35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»: http:vektor.emitents.net.ua.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 11.04.2018 р. (станом на 24:00 годину).

Реєстрація акціонерів відбудеться 17.04.2018 року з 11:30 год. до 
11:55 год. за місцем проведення зборів.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту по-
рядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на 
голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства:  
м. Київ, вул. Рилєєва, 10-А, кімната №111в робочідні (понеділок - 
п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день про-
ведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. 
Відповідальною особою за порядок ознайомлення з матеріалами 
загальних зборів є Член правління Єфімова Олена Павлівна. Акціо-
нери мають право направляти письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів. Письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів, щодо питань включених до проекту порядку денного 
та порядку денного загальних зборів, надаються до дати проведен-
ня загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх 
отримання шляхом направлення відповідей поштою на адресу та-
кого акціонера.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення 

загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше ніж 
за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції пода-
ються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства 
та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування 
акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, 
запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з 
проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до 
проекту порядку денного. Акціонери мають право оскаржувати до суду 
рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку 
денного загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – доку-
менти, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм 
право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але 
не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено 
статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридич-
ної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосу-
вання на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним 
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на 
участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах декільком своїм представникам. На-
дання довіреності на право участі та голосування на загальних 
зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, 
відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер 
має право замінити свого представника, повідомивши про це реє-
страційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти 
участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в за-
гальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареє-
строваним буде той представник, довіреність якому буде 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 
представником.

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

Станом на 02березня 2018 року (дата складення переліку акціоне-
рів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Збо-
рів) загальна кількість акцій Товариства складає 47 895 500 (сорок сім 
мільйонів вісімсот дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот) штук простих імен-
них акцій, з них голосуючими є 47 895 500 (сорок сіммільйонів вісімсот 
дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот) штук простих іменних акцій. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Член правління Єфімова О.П.

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

Найменування показника період 
звітний 

2017
попередній 

2016
Усього активів 73258,2 69 959,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 55 576,8 54 816,3
Запаси 25,4 35,3
Сумарна дебіторська заборгованість 13 826,1 11 213,0
Гроші та їх еквіваленти 3 786,4 3 833,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (17 675,2) (20 222,7)
Власнийкапітал 50 929,2 48 384,2
Зареєстрований (пайовий/статутний)капітал 47 895,5 47 895,5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 21 451,3 20 411,8
Поточні зобов’язання і забезпечення 877,7 1 163,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2 547,5 2 175,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 47 895 500 47 895 500
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,05 0,05
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів 
Акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «оТІ»
Приватне акціонерне товариство «ОТІ» (ідентифікаційний код 

21502504, далі – Товариство), місцезнаходження якого: 03115, м. Київ, 
вул. Феодори Пушиної, 30/32, повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів Акціонерів, які відбудуться «20» квітня 2018р. о 15-00 
годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. феодори Пушиної, 30/32,  
1 поверх, кімн. № 13/1 в приміщенні Товариства.

Проект Порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Бондарен-

ко О. К. – голова лічильної комісії; Сидорова Н.М. – член лічильної комі-
сії; Чайка Т.Г. – член лічильної комісії.

2. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства.

Проект рішення: Прийняти до відома Звіт генерального директо-
ра Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік.

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

Проект рішення: Прийняти до відома Звіт Наглядової ради Товари-
ства за 2017 рік.

4. Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2017 рік, 
річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити результати діяльності Товариства 
за 2017 рік, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 
2017 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи То-
вариства у 2017 році. 

Проект рішення: Збитки Товариства за підсумками роботи у 2017 
році покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних пра-
вочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення Товариством значних правочинів (ринкова вартість май-
на або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 відсо-
тків вартості активів Товариства), які можуть вчинятися Товари-
ством протягом року з дня прийняття цього рішення (з 20 квітня 
2018 року по 20 квітня 2019 року) граничною сукупною вартістю  
100 000 000 (сто мільйонів) гривень, в тому числі:

- договори купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, даруван-
ня нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, акцій, частки в 
статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, гранична вартість 
яких за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 
100  000  000 (сто мільйонів) гривень;

- договори гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує 
(менше або дорівнює) за одним правочином 100 000 000 (сто мільйонів) 
гривень;

- договори застави, іпотеки, в яких Товариство виступає заставо-
давцем, іпотекодавцем, чи майновим поручителем і гранична вар-
тість предмета застави, іпотеки, майнової поруки за одним право-
чином не перевищує (менше або дорівнює) 100 000 000 (сто мільйонів) 
гривень;

- договори оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість 
якого по одному правочину не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) 
гривень, 

- договори позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або 
дорівнює) за одним правочином 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

- інші договори щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість 
послуг, що є предметом одного правочину не перевищує 100 000 000 
(сто мільйонів) гривень. 

Уповноважити Генерального директора Товариства Первуши-
на  А.Л. на підписання договорів, зазначених в п.1 цього рішення, а та-
кож додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за пого-
дженням з Наглядовою радою Товариства.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Това-
риства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного зако-
нодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважи-
ти голову загальних зборів Пацюка Володимира Івановича та 
секретаря загальних зборів Лук’яненко Наталію Валентинівну підпи-
сати Статут в новій редакції. Уповноважити першого заступника 
генерального директора ПрАТ «ОТІ» Пацюка Володимира Івановича 

забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій ре-
дакції.

8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції 
внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товари-
ства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про 
Генерального директора», у зв’язку з їх приведенням у відповідність до 
чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Реєстрація Акціонерів та їх представників буде проводитись з 14-00 
до 14-45 години за місцем проведення загальних зборів.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних 
зборах, буде складено станом на 24 годину «16» квітня 2018р.

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 об-
межуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено 
статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної 
особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування 
на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним 
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на 
участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та 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 Ге-
нерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах 
особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, 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 документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пуши-
ної,  30/32, кімн. № 13/1 у робочі дні, робочі години з 10-00 до 16-00, а в день 
проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Генеральний директор ПрАТ «ОТІ» - Первушин Андрій Леонідо-
вич. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти 
Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денно-
го загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загаль-
них зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцез-
находженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові 
або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належ-
них йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до 
проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до 
питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають пра-
во у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати 
до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту по-
рядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо 
порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери мо-
жуть звертатися до Генерального директора ПрАТ «ОТІ» - Первушина 
Андрія Леонідовича, телефон для довідок (044) 423-1593.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 14 березня 2018 року, за-
гальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 189 537 штук, 
загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 189 537 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України:  
http://kp_oti.emitents.net.ua.

Наглядова рада ПрАТ «оТІ»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «оТІ»
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Приватне Запорізьке обласне акціонерне товариство по туризму та екс-
курсіях «ЗАПОРІЖТУРИСТ», код ЄДРПОУ 02647444,місцезнаходження: 
Україна, 69017, місто Запоріжжя, острів Хортиця, ДСП, повідомляє про 
скликання річних Загальних зборів, що відбудуться «18» квітня 2018 року 
о 12.00 годині за адресою: Україна, 69017, місто Запоріжжя, острів Хор-
тиця, дСП, готель «Хортиця», кабінет Голови Правління ПрАТ «ЗАПо-
РІЖТУРИСТ».

Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися 
18.04.2018р. з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення Загаль-
них зборів.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ЗАПО-

РІЖТУРИСТ».
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «ЗА-

ПОРІЖТУРИСТ».
3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ЗАПОРІЖ-

ТУРИСТ».
4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» 

за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» за 

2017  рік.
6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» 

за 2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» за 2017  рік.
8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «ЗА-

ПОРІЖТУРИСТ» за фінансовими результатами 2017 року, затвердження 
строку, порядку виплати дивідендів.

9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансо-
вого плану ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» на 2018 рік.

ПРоЕКТИ РІШЕНЬ Щодо КоЖНоГо З ПИТАНЬ,  
ВКЛючЕНИХ до ПРоЕКТУ ПоРЯдКУ дЕННоГо

По питанню №1.
1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «ЗАПОРІЖТУ-

РИСТ» у наступному складі:
- Голова комісії: Мирошниченко Валентина Михайлівна, головний бух-

галтер готелю «Хортиця»- філії ПрАТ «Запоржтурист»; 
- Члени комісії: Горлач Ніна Олексіївна, адміністратор готелю «Хорти-

ця»  - філії ПрАТ «Запоріжтурист»; Носаль Людмила Віталіївна, адміністра-
тор готелю «Хортиця» - філії ПрАТ «Запоріжтурист».

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних 
Загальних зборів Товариства, призначених на 18.04.2018 р., та складання 
Протоколу про підсумки голосування.

3. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з пи-
тань порядку денного річних Загальних зборів.

По питанню № 2.
1. Головою річних Загальних зборів Товариства обрати акціонера –  

ПрАТ «УКРПРОФТУР», в особі Котік О.С.
2. Секретарем річних Загальних зборів Товариства обрати головного 

бухгалтера ПрАт «ЗАПОРІЖТУРИСТ» Самсонову О.В.
По питанню № 3.
1. Голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» з 

питань порядку денного буде здійснюватись шляхом використання бюлете-
нів для голосування.

2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на 
голосування. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним 
регламентом:

• основна доповідь – до 15 хвилин;
• співдоповідь – до 10 хвилин;
• виступи в дебатах – до 3 хвилин;
• відповіді на запитання – до 5 хвилин.
Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу 

Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час ви-
ступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

3. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або пись-
мовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути 
сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) 
або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не 
ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голо-
сування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

4. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосуван-
ня слово нікому не надається.

5. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, під-
биваються по першому питанню членами реєстраційної комісії, а з інших 
питань членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.

6. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань 
порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про резуль-
тати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх пи-
тань порядку денного, винесених на голосування.

По питанню № 4.
1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «ЗАПОРІЖ-

ТУРИСТ» за 2017 рік згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» в 2017 році визна-

ти такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положен-
ням його установчих документів.

По питанню № 5.
1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» за 2017 рік згід-

но з Додатком до даного Рішення.
2. Роботу Правління ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» в 2017 році визнати та-

кою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням 
його установчих документів.

По питанню № 6.
Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» за підсумка-

ми перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результа-
тами фінансового 2017 року.

По питанню № 7.
Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» за 2017 рік, згідно з додатком до даного Рішення.
По питанню № 8.
1. Затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» за 

фінансовими результатами діяльності у 2017 році в сумі 17 000 (сімнад-
цять тисяч) гривень 00 копійок за напрямками:

1.1. На виплату дивідендів на прості іменні акції Товариства –50 відсо-
тки, що становить 8 500(вісім тисяч п’тсот) грн. 00копійок- Приватному 
акціонерному товариству «УКРПРОФТУР»;

1.2. На поповнення резервного фонду товариства – 5 відсотків, що ста-
новить 850 (вісімсот п’ятдесят) .;

1.3.На виплату дивідендів акціонерам, власникам привілейованих імен-
них акцій – 24,97 відсотки, що становить 4 245 (чотири тисячі двісті сорок 
п’ять) гривень 00 копійок

1.4. Залишок чистого прибутку в розмірі 20,03 відсотки, що становить 
3  405 (три тисячі чотириста п’ять)гривень 00 копійокзалишити у розпо-
рядженні Товариства.

2. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 
0,306125  гривні.

3. Затвердити суму дивідендів на одну привілейовану акцію в розмірі 
30  відсотків від номінальної вартості акції.

4. Наглядовій раді ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» встановити дату складен-
ня переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк 
їх виплати.

По питанню № 9.
1. Визнати основними напрямками діяльності ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» 

на 2018 рік:
- обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власному готель-

ному господарстві (готель «Турист»);
- організація транспортних туристичних подорожей та екскурсій;
- надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства 

(в т.ч. здача основних засобів в оренду, які простоюють та не задіяні у госпо-
дарській діяльності, реалізація основних засобів, подальше використання 
яких є недоцільним, утримання збитковим і т. д.).

2. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ «ЗАПО-
РІЖТУРИСТ» на 2018 рік, у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий 
дохід, інші операційні доходи, інші доходи ) – 4900 тис. грн.;

- фінансовий результат – 550тис. грн.;
- чистий прибуток – 5 тис. грн.
3. Передбачити в фінансовому плані ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» на 

2018  рік оплату інформаційно-консультаційних, юридичних та інших послуг, 
наданих ПрАТ «УКРПРОФТУР», на загальну суму — 545 тис. грн., без ПДВ.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ЗАПоРІЖТУРИСТ» за 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 15937 15712
Основні засоби 15687 15464
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 221 165
Сумарна дебіторська заборгованість 4 48
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 34
Нерозподілений прибуток 17 37
Власний капітал 14967 14985
Статутний капітал 13897 13897
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - 88
Чистий прибуток (збиток) 17 37
Середньорічна кількість простих іменних акцій (шт.) 277664 277664

ПРИВАТНЕ ЗАПоРІЗЬКЕ обЛАСНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
По ТУРИЗмУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ЗАПоРІЖТУРИСТ»
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Середньорічна кількість привілейованих іменних акцій 
(шт.)

283 283

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 30 38

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 12 квітня 2018 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (ПАСПоРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить 
про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально за-
вірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів 
Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіре-
ність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене 
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 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:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 

з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про про-
ведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові за-
питання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та по-
рядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з ор-
ганів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропо-
зиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати по-
відомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додають-
ся на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати 
довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм пред-
ставникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це 
виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або 
відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його про-
позицій до проекту порядку денного до суду.

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 за адре-
сою: місто Запоріжжя, острів Хортиця, ДСП, готель «Хортиця», кабінет Го-
лови Правління Товариства в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 11.00 по 
15.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення 
річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами 
можна особисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх початку. 
Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Прав-
ління ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» Білоблоцький Віктор Миколайович, 

тел.. (050) 5616408. (відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні 
товариства»).Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізні-
ше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проек-
ти 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. 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проек-
ту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про вклю-
чення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція 
вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з 
дотриманням вимог законодавства. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту 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 представ-
ником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціо нера, 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 акціоне-
ром до складу органів Товариства.Станом на дату складання переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загаль-
на кількість простих акцій 277 664 штуки, кількість голосуючих акцій 277 664 
штуки.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го - http://www.zpturist.zp.ua

Телефон для довідок: (050) 5616408
Нагля дова рада ПрАТ «ЗАПоРІЖТУРИСТ».

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«УКРГІПРоцУКоР»

єдРПоУ 00334416, м. Київ 01133, вул. Щорса, 31
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 
2018 року о 15 годині за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Щор-
са, 31, 3-й поверх, кімната №321. Реєстрація акціонерів за місцем прове-
дення зборів: початок - 14.00, закінчення - 14.50. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.04.2018 р.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування
3. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

6. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Порядок 
розподілу прибутку Товариства за 2017 рік та про порядок виплати дивідендів.

Для участі у зборах при собі необхідно мати:
- документ, який ідентифікує особу акціонера або його представника;
- довіреність на право участі у зборах для представників акціонерів, посвід-

чена нотаріусом або депозитарною установою в установленому НКЦПФР по-
рядку. 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 голосуванні на 
загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голо-
сування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке 
рішення потрібно голосувати. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на пра-
во участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку 
денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів, які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов»язковому 
включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Зміни до 
порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень із запропонованих питань. Рішення про відмову у 
включенні до проекту порядку денного акціонерів, які сукупно є власниками  
5 або більше відсотків акцій може бути прийняте лише у разі недотримання 
акціонерами строку подачі пропозицій та неповноти наданих даних. З доку-
ментами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитись 
за місцем проведення зборів – кім.321. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, генеральний директор 
Шкабара Є.І. Телефон для довідок : (044) 529-73-56. 

Адреса власного веб/сайту, на якому розміщено інформацію з проектом 
рішень щодо кожного із питань, включених до проекту порядку денного, та 
інша інформація, включена згідно Закону: ugs.pat.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Генеральний директор є.І.Шкабара
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ПоВІдомЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
місцезнаходження товариства:
53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 62.

Шановні акціонери!
20 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, дніпропе-

тровська область, м. марганець, пл. Гірницької Слави, буд. 1, буди-
нок культури гірників, актова зала, відбудуться загальні збори акціоне-
рів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 20 квітня 2018 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Украї-
на, Дніпропетровська область, м. Марганець, пл. Гірницької Слави, буд. 1, 
Будинок культури гірників, актова зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня прове-
дення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.04.2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право 
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно 
з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують 
право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з ви-
могами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голо-
сування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідом-
ленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації 
акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його 
представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що 
підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
акціонерів товариства.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічиль-
ної комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-

гальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2017 році. 
10. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
11. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення за-

гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту 

в новій редакції.
13. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 

управління та контролю Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами 
Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвер-
дження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 

Правління Товариства.
20. Обрання персонального складу Правління Товариства. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-

гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://www.mgok.dp.ua/.

Інформація про кількість акцій:
Станом на 05.03.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 1466 502 000 (один мільярд чотириста 
шістдесят шість мільйонів п’ятсот дві тисячі) штук простих іменних акцій.

Станом на 05.03.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 460 896 027 (один мільярд 
чотириста шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто шiсть тисяч двадцять 
сiм) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих 
акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ «МАРГА-
НЕЦЬКИЙ ГЗК» Зільберман Олександр Юрійович. Акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами зборів до 19 квітня 2018 р. (включно) з понеділка 
по четвер з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 
12.45  год.) за адресою: 53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Мар-
ганець, вул. Єдності, буд. 68, к. 211, контактна особа - Передрієнко Дар'я 
Юріївна, начальник бюро по роботі з акціонерами юридичного відділу.

20 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у 
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

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 загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства 
у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення за-
гальних зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосуван-
ня з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайоми-
тися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до 
порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору 
(крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до 
початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них 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 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або кла-
су належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, 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 біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким 
належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з під-
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став, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропо-
нованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених 
статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори 
акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснювати-
ме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, 
а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або упо-
вноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави 
чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює 
управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 
Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначен-
ня, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за до-
помогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

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 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.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного 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.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «мАРГАНЕцЬКИй ГЗК» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Тыс.грн.
Найменування показника 2017 рік 2016 рік

Усього активів 2716635 1897674
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1362276 1376648
Запаси 315211 144333
Сумарна дебіторська заборгованість 799399 124030
Грошові кошти та їх еквіваленти 54257 34
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 575906 (235348)
Власний капітал 1016812 210625
Зареєстрований (статутний) капітал 366625 366625
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 353212 557579
Поточні зобов’язання і забезпечення 1142244 1333837
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

811254 (882735)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1466502000 1466502000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,55 -0,60

ПАТ «мАРГАНЕцЬКИй ГЗК»

ШАНоВНІ АКцІоНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХоЛодоКомбІНАТ 

№  3» (код єдРПоУ 01553617, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. 
євгена маланюка, 114-А) повідомляє, що Загальні збори акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОЛОДОКОМБІНАТ 
№  3» відбудуться 18  квітня 2018 року о 14 год.00 хв. за адресою: 
02002, м. Київ, вул. євгена маланюка, 114-А , кімн. 207.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде відбуватися 
за місцем проведення зборів. Початок реєстрації – 18 квітня 2018р.  
о 13-30  год., закінчення о 14-00 год.

Для участі у загальних зборах та реєстрації необхідно мати паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, 
крім того, мати довіреність на право участі та голосування, оформлену 
згідно чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – на 24 годину 12.04.2018р.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо
З ПРоЕКТАмИ РІШЕНЬ, Щодо КоЖНоГо ПИТАННЯ, ВКЛючЕНоГо

до ПРоЕКТУ ПоРЯдКУ дЕНННоГо:
1. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «Хо-

лодокомбінат № 3» (далі Товариство) та прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.

Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Сидоренко О.О., Ткаченко Л.Г., 

Колбасинська З.М.
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних збо-

рів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному 
обсязі.

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на 
теперішніх зборах та всіх послідуючих зборах.

Проект рішення:
2.1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосу-

вання, який визначений Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 
від 02.02.2018р.).

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:
3.1 Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства:
1.Початок зборів о 14-00год.
2. Доповідачам надати до 10хв.
3. Виступаючим надати до 5хв.
4. Перерву не робити.
5. Закінчити Загальні збори о 16-00год.
6. Голосувати по кожному питанню окремо, бюлетенями.
7. Усі питання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денно-

го Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку ден-
ного надаються виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних 
зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку ден-
ного із зазначенням прізвища та імені акціонера або його представника, 
та засвідчені їх підписом.

4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та 
затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи за 
результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та за-
твердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
5.1. Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного Товариства за 

2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про 

фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Това-
риства.

Проект рішення:
6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства за 2017рік.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХоЛодоКомбІНАТ № 3»
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7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження захо-
дів за результатами його розгляду;

Проект рішення:
7.1. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовніш-

нього аудиту.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 

рік.
Проект рішення:
8.1 Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
9.1. Затвердити збиток у розмірі 1168 тис. грн. Покриття збитків 

Товариства за звітний період здійснити за рахунок прибутків май-
бутніх періодів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного та інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товари-
ства» : http://holod.informs.net.ua/ 

Ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного під час підготовки до загальних зборів акціонери 
можуть від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів у приміщенні Товариства у 
робочі дні з понеділка по п’ятницю за адресою: м. Київ, вул. Євгена Ма-
ланюка, 114-А, кімн. 326 з 9-00 до 17-00год., а в день проведення загаль-
них зборів за місцем їх проведення: : м. Київ, вул. Євгена Маланю-
ка, 114-А, кімн. 207. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами є - Генеральний директор Товариства Фоменко 
Людмила Петрівна. Телефон для довідок: 517-43-90.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до доку-
ментів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайо-
митися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку 
денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вно-
сяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири 
дні до дати проведення загальних зборів. 

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запи-
тання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну 
відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кіль-
кість 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 за-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерно-
го товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(най менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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 акці-
онерами питань або проектів рішень.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилаєть-
ся наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його 
прий няття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів 
акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення за-
гальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає 
порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі про-
позицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-

ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної осо-
би, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 

представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного това-
риства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про 
призначення, заміну або відкликання свого представника може здійсню-
ватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законо-
давства про електронний документообіг. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як 
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня 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 го-
лосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, 
реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Акціо-
нер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представни-
ка 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, за-
мість свого представника.

Станом на 07 березня 2018р. - дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за-
гальна кількість акцій: 9993814 штук.

голосуючих акцій: 9413338 штук.
Нагадуємо також, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень 

Закону України «Про депозитарну систему України»: «Власник цінних па-
перів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної 
емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про об-
слуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити 
переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкри-
тий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня на-
брання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депози-
тарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних па-
перах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на 
цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депози-
тарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на 
участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кво-
руму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитар-
ною установою в системі депозитарного обліку протягом одного ро-
бочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього 
пункту. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною 
установою протягом одного робочого дня після укладення власником 
цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговуван-
ня рахунка в цінних паперах»

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 12735 16173
Основні засоби 11012 11477
Запаси 491 2121
Сумарна дебіторська заборгованість 1023 2392
Грошові кошти та їх еквіваленти 90 91
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (547) 621
Статутний капітал 2498.5 2498.5
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 1604 3874
Чистий прибуток (збиток) (1168) (945)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9993814 9993814
Чисельність працівників на кінець періоду 69 76
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Л.П.фоменко
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ПРИВАТНЕ АКцiоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРцУКоРТЕПЛоiЗоЛЯцiЯ» 

(надалі - Товариство, код ЄДРПОУ 19125402, місцезнаходження – 
08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київ-
ської обл., Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбу-
дуться 17 квітня 2018 року об 11-00 за адресою: 08133, вул. чорновола  37, 
м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, 
оф.103.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвер-

дження заходів за результатами його розгляду. 
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та 

звіту Виконавчого органу.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
9. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
ними.

12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціо-
нерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості. 

Реєстрація учасників зборів відбудеться 17 квітня 2018 р. з 10-00 до 
10-50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам зборів 
необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та дові-
реність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах: 11 квітня 2018 р.Від дати надіслання Товариством пові-
домлення про проведення загальних зборів до 16 квітня 2018 року (включ-
но), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинсько-
го р-ну, Київської обл., Україна, оф.301 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) 
з 10-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а у день проведення зборів – за 
місцем їх проведення за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, 
Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103.Акціонери ма-
ють право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного 
загальних зборів до дати проведння загальних зборів.Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Гене-
ральний директор Приходько Iлона Миколаївна (надалі - відповідальна 
особа). Довідки за телефоном: 406-00-26.Кожний акціонер має право вне-
сти пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства».Пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кан-
дидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп-
но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер 
(представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище 
відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт 
та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає мате-
ріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали 
відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення мате-
ріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів 
акціонерів, що скликані на 17.04.2018 року» із зазначенням часу отриман-
ня, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).
Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та 
отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує воле-
виявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до нада-
них йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право 
участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
Украї ни. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, 
а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»: www.uzti.com.ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро 

Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Бойко Марія Володимирів-
на. По питанню №2: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька 
Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Шматову Те-
тяну Сергіївну. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійо-
вичу. По питанню №3: Затвердити запропонований регламент роботи 
річних загальних зборів ПАТ «Укрцукортеплоізоляція»: доповідь – до 
10  хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропо-
зиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати 
з питань порядку денного – бюлетенями. По питанню №4: Звіт Виконавчо-
го органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступ-
ні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згід-
но Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; 
продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Това-
риства. По питанню №5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік при-
йняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжи-
ти виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх 
положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав 
акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та 
регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства. По питанню №6: 
1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. 2)  Затвер-
дити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. По питанню №7: За-
твердити річний звіт Товариства за 2017 рік. По питанню №8: Покриття 
збитків Товариства у сумі 797 тис. грн. 00 коп. здійснити за рахунок при-
бутків наступних періодів. По питанню №9: Припинити повноваження На-
глядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голова Наглядової 
ради Крайзель Хайко Андреас, Член Наглядової ради Бондарєв Тімур Бо-
рисович, Член Наглядової ради Ясвоїн Леонід. По питанню №10: Голосу-
вання буде проводитися шляхом кумулятивного голосування. По питанню 
№11: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий ор-
ган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Нагля-
дової Ради на період їх обрання. По питанню №12: Прийняти рішення про 
попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
проведення зборів.Характер правочинів:- придбання товарів, робіт і послуг 
для забезпечення належного стану об'єктів нерухомого майна, які нале-
жать Товариству;- придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг 
для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об'єктів нерухо-
мості;- придбання у власність земельних ділянок;- придбання інших нео-
боротних активів;- відчуження або іншим чином розпорядження майном, 
яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не обмеж-
уючись цим, - отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;- пе-
редача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг 
та інші форми користування майном;- отримання/надання позик і кредитів, 
отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у за-
ставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та 
укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;- укладання інших 
правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-
яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати 
Товариству, створення нових об′єктів нерухомого майна, звернення стяг-
нення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог 
кредиторів щодо такого майна.Під укладенням правочину розуміється у 
тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та 
контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та 
відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під 
нерухомим майном розуміються також об′єкти незавершеного будівництва 
та майнові права на нерухоме майно.Гранична сукупна вартість правочи-
нів – еквівалент 5 000 000,00 дол. США (згідно з офіційним курсом НБУ на 
дату вчинення правочину).

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 20458 21380
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11662 12552
Запаси 16 10
Сумарна дебіторська заборгованість 148 254
Гроші та їх еквіваленти 830 9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -13908 -13111
Власний капітал 18791 19588
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 32097 32097
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 1667 1792
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -797 - 13278
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128388506 128388506
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,00621 -0,103

Наглядова рада
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Шановний акціонере !
Приватне акціонерне товариство «ЛЬВІВТуРИСТ», код ЄДРПОУ 

02594021, місцезнаходження: Україна, 79057, м. Львів, вул. Коновальця, 
буд. 103, повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що від-
будуться 18 квітня 2018 року за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, 
буд. 103, 2-й поверх, кабінет Голови Правління.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 11 год. 00 хв. до 11год. 45 хв.за 
адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, 2-й поверх, кабінет Голови 
Правління.

Початок зборів о 12 год. 00 хв.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ 

«ЛЬВІВТУРИСТ».
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ 

«ЛЬВІВТУРИСТ».
3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВ-

ТУРИСТ». 
4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 

2017 рік. 
5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 

2017  рік.
6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 

2017 рік. 
7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 

2017  рік.
8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ 

«ЛЬВІВТУРИСТ» за фінансовими результатами 2017 року, затверджен-
ня строку, порядку виплати дивідендів.

9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фі-
нансового плану ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» на 2018 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника Період 
звітний попередній

Усього активів 11998 11860
Основні засоби 10943 10891
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 45 45
Сумарна дебіторська заборгованість 259 121
Грошові кошти та їх еквіваленти 91 149
Нерозподілений прибуток - 2 153
Власний капітал 1667 1798
Статутний капітал 9856 9856
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 434 206
Чистий прибуток (збиток) 63 479
Середньорічна кількість акцій (шт.) 197122 197122
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

31 32

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних 
зборах, складається станом на 24 годину 12 квітня 2018 року, за три 
робочі дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (ПАСПоРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свід-
чить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нота-
ріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних 
зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому 
законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – дові-
реність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, 
оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах ак-
ціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час 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 акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлен-
ня про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів 
та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань поряд-
ку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Това-
риства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного 
з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні про-
позиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати 
повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що до-
даються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; ви-
дати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком 
своїм представникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши 
про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за до-
помогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів То-
вариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних 
зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мо-
жуть за адресою: 

м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, 2-й поверх, кабінетГоловиПрав-
лінняз 08.00 до 17.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в 
день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведе-
ними документами можна особисто в місці проведення річних Загаль-
них зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з 
документами є Горбач НадіяЙосифівна, Голова Правління ПрАТ «ЛЬВІВ-
ТУРИСТ», тел. (032) 237-06-27.(відповідно до ст.36 Закону України «Про 
акціонерні товариства»). 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення но-
вих питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядо-
вої 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включен-
ню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової 
ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагаєть-
ся, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, 
якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 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).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства 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 та-
кож кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих ак-
цій 197 122 штуки, кількість голосуючих акцій 195 151 штука.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного - http://www.lvivturist.nr-avers.com.ua/

Телефон для довідок: (032) 237-06-27.
Наглядова рада ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЛЬВІВТУРИСТ»
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Шановний акціонере !
Приватне Миколаївське обласне акціонерне товариство по туризму та 

екскурсіях «МИКОЛАЇВТуРИСТ», код ЄДРПОУ 02659223, місцезнахо-
дження: Україна, 54038, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Генерала 
Карпенка,46, повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що 
відбудуться 18квітня 2018 року за адресою: 54038, миколаївська 
обл., м. миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 46, 1-й поверх, кабінет 
Голови Правління.Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. 
за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 46, 
1-й поверх, кабінет Голови Правління.

Початок зборів об 12 год. 00 хв.
ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «МИ-
КОЛАЇВТУРИСТ».

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів  
ПрАТ «МИКОЛАЇВТУРИСТ».

3. Про регламент проведення річних Загальних зборів 
ПрАТ «МИКОЛАЇВ ТУРИСТ». 

4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «МИКОЛАЇВ-
ТУРИСТ» за 2017 рік. 

5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «МИКОЛАЇВТУРИСТ» за 
2017 рік.

6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «МИКОЛАЇВ-
ТУРИСТ» за 2017 рік. 

7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «МИКОЛАЇВТУРИСТ» за 
2017  рік.

8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків)  
ПрАТ «МИКОЛАЇВТУРИСТ» за фінансовими результатами 2017 року, за-
твердження строку, порядку виплати дивідендів.

9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-
сового плану ПрАТ «МИКОЛАЇВТУРИСТ» на 2018 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «мИКоЛАЇВТУРИСТ» за 2017 рік (тис. грн.):
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 11863 13099
Основні засоби 5510 12226
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 59 237
Сумарна дебіторська заборгованість 6254 438
Грошові кошти та їх еквіваленти 40 158
Нерозподілений прибуток - -2290
Власний капітал 5488 9396
Статутний капітал 11508 11508
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6375 3703
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

55 40

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах, складається станом на 24 годину 12 квітня 2018 року, за три робочі 
дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПоРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свід-
чить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нота-
ріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних збо-
рах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому 
законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіре-
ність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформ-
лене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як 
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня 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 го-

лосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення 
про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та 
порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні про-
позиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати 
повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що до-
даються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; ви-
дати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком сво-
їм представникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про 
це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну 
або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою 
засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електро-
нний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Това-
риства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних 
зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мо-
жуть за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Генерала Карпен-
ка, 46, 1-й поверх, кімната № 101,в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 
10.00 по 16.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день 
проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними 
документами можна особисто в місці проведення річних Загальних збо-
рів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами є Голова Правління ПрАТ «МИКОЛАЇВТУРИСТ» Кушнір Руслан Ми-
колайович, тел. (0512) 53-60-54 (відповідно до ст.36 Закону України «Про 
акціонерні товариства»). 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню 
до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової 
ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагаєть-
ся, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, 
якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про 
те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства 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 кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-

лення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 
1149450 штук, голосуючих акцій 1149350 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го - http://mykolaivturist.pat.ua

Телефон для довідок: (0512) 53–60–54.
Наглядова рада ПрАТ «мИКоЛАЇВТУРИСТ».

ПРИВАТНЕ мИКоЛАЇВСЬКЕ обЛАСНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
По ТУРИЗмУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «мИКоЛАЇВТУРИСТ»
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Шановний акціонере !
Приватне Полтавське обласне акціонерне товариство по туризму та 

екскурсіях «ПОЛТАВАТуРИСТ», код ЄДРПОУ 02607835, місцезнаходжен-
ня: Україна, 36022, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Миру, буди-
нок 12, повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбу-
дуться 17 квітня 2018 року за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, 
вул. миру, будинок 12,туркомплекс «Турист», 1-й поверх, кабінет Го-
лови Правління Товариства.

Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: 
Полтавська обл., м. Полтава, вул. Миру, будинок 12,туркомплекс «Ту-
рист», кабінет Голови Правління Товариства.

Початок зборів об 12 год. 00 хв.
ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ПОЛ-
ТАВАТУРИСТ».

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів 
ПрАТ «ПОЛТАВАТУРИСТ».

3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ПОЛТА-
ВАТУРИСТ». 

4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ПОЛТАВАТУРИСТ» 
за 2017 рік. 

5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ПОЛТАВАТУРИСТ» за 
2017 рік.

6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ПОЛТАВАТУРИСТ» 
за 2017 рік. 

7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ПОЛТАВАТУРИСТ» за 
2017  рік.

8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПрАТ  «ПОЛТАВАТУРИСТ» за фінансовими результатами 2017 року, за-
твердження строку, порядку виплати дивідендів.

9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-
сового плану ПрАТ «ПОЛТАВАТУРИСТ» на 2018 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «ПоЛТАВАТУРИСТ» за 2017 рік (тис. грн.):
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 10983 9470
Основні засоби 9684 7600
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 402 229
Сумарна дебіторська заборгованість 466 1429
Грошові кошти та їх еквіваленти 102 204
Нерозподілений прибуток -1973 -1212
Власний капітал 10832 9058
Статутний капітал 10270 10270
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) 119 70
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

56 50

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах, складається станом на 24 годину 11 квітня 2018 року, за три робочі дні 
до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПоРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свід-
чить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотарі-
ально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах 
акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодав-
ством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіре-
ність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформ-
лене у порядку, передбаченому законодавством України.

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 перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-

вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 

з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про 
проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та 
порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропо-
зиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати 
повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що до-
даються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; ви-
дати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком сво-
їм представникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про 
це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну 
або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою 
засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електрон-
ний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його про-
позицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Това-
риства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних збо-
рів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за 
адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Миру, будинок 12, туркомп-
лекс «Турист», 1-й поверх, кабінет Голови Правління Товариства, в робочі 
дні з понеділка по п’ятницю з 08.00 по 17.00, до дати проведення річних 
Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайоми-
тися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення 
річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення 
акціонерів з документами є Голова Правління ПрАТ «ПОЛТАВАТУРИСТ» 
Романець Віталій Костянтинович, тел. (0532) 57-25-77 (відповідно до ст.36 
Закону України «Про акціонерні товариства»). 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 
Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кан-
дидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат про-
понується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради 
про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а 
пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо 
вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 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).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства 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 кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 
205403 штук, кількість голосуючих акцій 205120 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го - http://poltavaturist.nr-avers.com.ua

Телефон для довідок: (0532) 57-25-77.
Наглядова рада ПрАТ «ПоЛТАВАТУРИСТ».

ПРИВАТНЕ ПоЛТАВСЬКЕ обЛАСНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
По ТУРИЗмУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ПоЛТАВАТУРИСТ»
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Шановний акціонере !
Приватне акціонерне товариство «ВОЛИНЬТуРИСТ», код ЄДРПОУ 

02593659, місцезнаходження: м. Луцьк, проспект Президента Грушев-
ського, 33 повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що від-
будуться 20 квітня 2018 року за адресою: 43005, м. Луцьк, проспект 
Президента Грушевського, 33, кабінет № 6. Реєстрація акціонерів з 
11  год. 00 хв. до 11год. 45 хв. за адресою: Україна, 45003, м. Луцьк, про-
спект Президента Грушевського, 33, кабінет № 6.

Початок зборів об 12 год. 00 хв.
ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ВО-
ЛИНЬТУРИСТ».

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів 
ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ».

3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ВО-
ЛИНЬТУРИСТ». 

4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» 
за 2017 рік. 

5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» за 
2017 рік.

6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» 
за 2017 рік. 

7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» за 
2017  рік.

8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПрАТ  «ВОЛИНЬТУРИСТ» за фінансовими результатами 2017 року, за-
твердження строку, порядку виплати дивідендів.

9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-
сового плану ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» на 2018 рік.

10. Про погодження реалізації нерухомого майна ПрАТ «ВОЛИНЬ-
ТУРИСТ».

11. Про реалізацію нерухомого майна Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «ВоЛИНЬТУРИСТ» за 2017 рік (тис. грн.):
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 19373 19044
Основні засоби 17940 17700
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 141 107
Сумарна дебіторська заборгованість 871 624
Грошові кошти та їх еквіваленти 190 229
Нерозподілений прибуток, збиток -502 153
Власний капітал 12606 13474
Статутний капітал 12365 12365
Короткострокові кредити банків 28 33
Поточні зобов’язання 6767 5570
Чистий прибуток (збиток) -551 15
Середньорічна кількість акцій (шт.) 247298 247298
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 83 75

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах, складається станом на 24 годину 16 квітня 2018 року, за три робочі 
дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПоРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свід-
чить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нота-
ріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних збо-
рах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому 
законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіре-
ність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформ-
лене у порядку, передбаченому законодавством України.

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 голосуван-
ня 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 го-
лосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення 
про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та 
порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні про-
позиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати 
повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що до-
даються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; ви-
дати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком сво-
їм представникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про 
це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну 
або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою 
засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електро-
нний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів То-
вариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних 
зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мо-
жуть за адресою: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 33, при-
міщення кабінету Голови Правління ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» в робочі 
дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 16.00 год., до дати проведення 
річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів 
ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці 
проведення річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за 
ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління  
ПрАТ  «ВОЛИНЬТУРИСТ» Заяць Федір Федорович, тел. (03322) 3-04-11, 
(0332) 77-03-43. (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні то-
вариства»). 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення но-
вих питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядо-
вої 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню 
до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової 
ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагаєть-
ся, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, 
якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про 
те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства 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 кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 
247070 штук, кількість голосуючих акцій 247070 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го - http://www.volinturist.nr-avers.com.ua/povidoml.html 

Телефон для довідок: (0332) 23-04-11, (0332) 77-03-43

Наглядова рада ПрАТ «ВоЛИНЬТУРИСТ».

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВоЛИНЬТУРИСТ»
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Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Корделівський обласний 
міжгосподарський комбікормовий завод»

(надалі також – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00721780)

Повідомляємо Вас, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Това-
риства №02-03/18 від 02.03.2018 року, було прийнято рішення про скликан-
ня річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод» (Код 
ЄДРПОУ 00721780, місцезнаходження: Вінницька обл., Калинівський р-н, 
с. Корделівка, вул. Київська, буд. 1-А) (далі також – Збори, Загальні збори), 
які відбудуться 17 квітня 2018 року о 11.00 год. за адресою: Вінниць-
ка  обл., Калинівський р-н, с. Корделівка, вул. Київська, буд. 1-А, адмі-
ністративна будівля, кабінет Голови Правління, 2 поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбудеть-
ся 17 квітня 2018 року за місцем проведення Зборів. Час проведення реє-
страції: початок – о 10 год. 30 хв., закінчення – о 10 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
станом на 24 годину 11 квітня 2018 року.

Проект порядку денного Зборів:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та Секретаря 

Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства, 

порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування. 
3. Про затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів 

Товариства.
4. Про Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2017 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Про затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового 

звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
9. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, креди-
том, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цін-
ностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що 
становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної 
вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис 
таких правочинів.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного:

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:
1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціо-

нерів у складі:
Голова Зборів: Дода Наталія Михайлівна; Секретар: Тизунь Сергій Васи-

льович;
Лічильна комісія у складі: Момот Олена Василівна, Червінський Вадим 

Володимирович, Гончаренко Олег Володимирович.
Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:
1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: 

для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.
2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та 

спосіб засвідчення бюлетенів для голосування а саме: бюлетені для голо-
сування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних 
зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна 
позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвід-
чується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка 
про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:
1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:
1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про під-

сумки діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.
Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного: 
1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік в цілому.
Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного: 
1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результа-

тами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік 
в цілому.

Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:
1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 

31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за 2017 рік в цілому.
Проект рішення з питання №8 проекту порядку денного:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2017 рік згідно ста-
тей «Доходів та Витрат». 

2. У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товари-
ства за 2017 рік, розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати. 
Збиток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік покрити за раху-
нок прибутків майбутніх періодів. У зв`язку з наявними збитками дивіденди 
за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення з питання №9 проекту порядку денного:
1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-

ством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, 
пов’язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 
25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартос-
ті активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період 
до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до 
прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартос-
ті укладених зазначених правочинів не більше 500 000 000,00 (п’ятсот міль-
йонів) гривень включно. 

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних 
правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в 
заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – 
Голову Правління Товариства - Данилевича Олександра Степановича. 

3. Уповноважити Голову Правління Товариства - Данилевича Олександра 
Степановича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та до-
повненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних 
засобів Товариства для забезпечення виконання зобов’язань перед банками. 

4. Попередньо схвалити укладання Товариством інших правочинів, 
пов’язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, надан-
ням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків 
(включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до про-
ведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до 
прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання. 

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з 
таких укладених правочинів не більше 10 000 000,00 (десять мільйонів) гри-
вень включно. 

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та 
підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства - Да-
нилевича Олександра Степановича.

5. Дати згоду Данилевичу Олександру Степановичу на передоручення 
повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій інші 
особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним за-
конодавством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. 
Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові 
Правління Товариства – Данилевичу Олександру Степановичу цим рішен-
ням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Для участі у річних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належ-
ним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера 
додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у Зборах.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформація, що розміщується відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства» - http://kkz.vioil.com/.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного Зборів, акціоне-
ри мають можливість ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 12.00 години за 
адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Корделівка, вул. Київська, 
буд.  1-А (адміністративна будівля, другий поверх, кабінет головного бухгалте-
ра) - посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами – головний бухгалтер Гладанюк Лариса Петрівна, 
тел.  (04333) 3-32-99. В день проведення Загальних зборів – 17 квітня 2018  року 
з 8  години 30 хвилин до 10 години 00 хвилин, за адресою: Вінницька обл., Ка-
линівський р-н, с. Корделівка, вул. Київська, буд.1-А, (адміністративна будівля, 
другий поверх, кабінет головного бухгалтера) - посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний 
бухгалтер Гладанюк Лариса Петрівна, тел. (04333) 3-32-99. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а та-
кож надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
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денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-

ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, зміс-
ту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загаль-
них зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального 
виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури 
для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства або призна-
чення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонера-
ми питань або проектів рішень.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (надалі – 
довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства 
може містити завдання щодо голосування. 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 акціо-
нерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних 
зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на за-
гальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)*
Найменування показника Період

Звітний 
2017 рік

Попередній 
2016 рік

Усього активів 62559 67740
Основні засоби (за залишковою вартістю) 39698 43617
Запаси 902 3013
Сумарна дебіторська заборгованість 14804 15219
Гроші та їх еквіваленти 701 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2361 382
Власний капітал 61369 63730
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2976 2976
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 1190 4009
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -2362 382
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11905068 11905068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,19832 0,03209

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Голова Правління ___________ данилевич олександр Степанович 

Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Попелюхське хлібоприймальне 
підприємство» 

(надалі також – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00953253)

Повідомляємо Вас, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Това-
риства №02-03/18 від 02.03.2018 року, було прийнято рішення про скликан-
ня річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Попелюхське хлібоприймальне підприємство» 

(Код ЄДРПОУ 00953253, місцезнаходження: 24733, Вінницька обл., Пі-
щанський р-н, с-ще Попелюхи, площа Гагаріна, буд. 1) (далі також – Збори, 
Загальні збори), які відбудуться 19 квітня 2018 року об 12.00 год. за адре-
сою: 24733, Вінницька обл., Піщанський р-н, с-ще Попелюхи, площа 
Гагаріна, буд. 1, актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбудеть-
ся 19 квітня 2018 року за місцем проведення Зборів. Час проведення реє-
страції: початок – о 11 год. 15 хв., закінчення – о 11 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
станом на 24 годину 13 квітня 2018 року.

Проект порядку денного Зборів:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та Секретаря 

Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства, 

порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування. 
3. Про затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів 

Товариства.
4. Про Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2017 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Про затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового 

звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
9. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення 

значних правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, 
гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), 
що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 
і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких пра-
вочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного:

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:
1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціо-

нерів у складі:

Голова Зборів: Голда Альфред Васильович; Секретар: Момот Олена Ва-
силівна;

Лічильна комісія у складі: Пиріжок Наталія Іванівна, Червінський Вадим 
Володимирович, Гончаренко Олег Володимирович.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:
1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: 

для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.
2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та 

спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голо-
сування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних 
зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна 
позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвід-
чується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка 
про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії

Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:
1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів Товари-

ства.
Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:
1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про під-

сумки діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.
Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного: 
1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік в цілому.
Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного: 
1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результа-

тами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік 
в цілому.

Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:
1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 

31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за 2017 рік в цілому.
Проект рішення з питання №8 проекту порядку денного:
1. Затвердити використання коштів Товариством за 2017 рік згідно ста-

тей «Доходів та Витрат». 
2. По результатам діяльності Товариства за 2017 рік, відрахувати части-

ну чистого прибутку у розмірі п’ять відсотків до резервного капіталу Товари-
ства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподіленим та напра-
вити на розвиток діяльності Товариства. Дивіденди за 2017 рік не 
нараховувати та не виплачувати. 

Проект рішення з питання №9 проекту порядку денного:
1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-

ством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, 
пов’язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), 
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, ста-
новить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і біль-
ше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінан-
сової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів 
іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартос-
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ті укладених зазначених правочинів не більше 500 000 000,00 (п’ятсот міль-
йонів) гривень включно.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних 
правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в 
заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – 
Голову Правління Товариства – Домерата Євгенія Івановича. 

3. Уповноважити Голову Правління Товариства - Домерата Євгенія Івано-
вича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповне-
ннями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних за-
собів Товариства для забезпечення виконання зобов’язань перед банками. 

4. Попередньо схвалити укладання Товариством інших правочинів, 
пов’язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, надан-
ням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків 
(включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до про-
ведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до 
прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з 
таких укладених правочинів не більше 10 000 000,00 (десять мільйонів) гри-
вень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та 
підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства - До-
мерата Євгенія Івановича.

5. Дати згоду Домерату Євгенію Івановичу на передоручення повнова-
жень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій інші особі на 
підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодав-
ством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. 
Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові 
Правління Товариства – Домерату Євгенію Івановичу цим рішенням (про-
токолом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Для участі у річних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належ-
ним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера 
додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у Зборах.

Адреса веб-сайту ПрАТ «Попелюхське хлібоприймальне підприємство», 
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, а також інформація, що розміщу-
ється відповідно ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - 
http:\\popeluhi.vioil.com.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного Зборів, 
акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 12.00 го-
дини за адресою: 24733, Вінницька обл., Піщанський р-н, с-ще Попелюхи, 
площа Гагаріна, буд. 1, кабінет інспектора відділу кадрів – посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами (головний бухгалтер) Голда Альфред Васильович, тел. (04349) 2-53-
42. В день проведення Зборів 19 квітня 2018 року з 900 до 1000 години за 
адресою: 24733, Вінницька обл., Піщанський р-н, с-ще Попелюхи, площа 
Гагаріна, буд. 1, кабінет інспектора відділу кадрів – посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
(головний бухгалтер) Голда Альфред Васильович, тел. (04349) 2-53-42. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а та-
кож надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

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.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, зміс-
ту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загаль-
них зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального 
виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури 
для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства або призна-
чення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонера-
ми питань або проектів рішень.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (надалі  – 
довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства 
може містити завдання щодо голосування. 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 акціо-
нерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних 
зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на за-
гальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)*
Найменування показника Період

Звітний 
2017 рік

Попередній 
2016 рік

Усього активів 125724 124178
Основні засоби (за залишковою вартістю) 113594 113397
Запаси 1974 911
Сумарна дебіторська заборгованість 9764 9766
Гроші та їх еквіваленти 392 104
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 31630 31572
Власний капітал 123569 123511
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3344 3344
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 275 242
Поточні зобов’язання і забезпечення 1894 473
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 58 162
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13376248 13376248
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,00434 0,01211

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Голова Правління _____________ домерат євгеній Іванович 

Шановний акціонере !
Приватне Херсонське обласне акціонерне товариство по туризму та 

екскурсіях «ХЕРСОНТуРИСТ», код ЄДРПОУ 02660924, місцезнаходжен-
ня: Україна, 73000, Херсонська обл., м. Херсон, площа 50-років СРСР, 
повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться  
19 квітня 2018 року за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, пр. Уша-
кова, буд. 25, 1-й поверх, офіс 100. Реєстрація акціонерів з 11 год.  
00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, пр. Уша-
кова, буд. 25, 1-й поверх, офіс 100. 

Початок зборів об 12 год. 00 хв.
ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ  «ХЕРСО-
НТУРИСТ».

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів 
ПрАТ  «ХЕРСОНТУРИСТ».

3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ХЕРСОН-
ТУРИСТ». 

4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ХЕРСОНТУРИСТ» 
за 2017 рік. 

5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ХЕРСОНТУРИСТ» за 
2017 рік.

6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ХЕРСОНТУРИСТ» 
за 2017 рік. 

7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ХЕРСОНТУРИСТ» за 2017  рік.
8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

ПрАТ «ХЕРСОНТУРИСТ» за фінансовими результатами 2017 року, за-
твердження строку, порядку виплати дивідендів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах, складається станом на 24 годину 13 квітня 2018 року, за три робочі 
дні до дня проведення зборів.

ПРИВАТНЕ ХЕРСоНСЬКЕ обЛАСНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
По ТУРИЗмУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХЕРСоНТУРИСТ»
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Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПоРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свід-
чить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотарі-
ально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах 
акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодав-
ством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіре-
ність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформ-
лене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах ак-
ціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тоб-
то 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 довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій роз-
суд.

Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення 
про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та 
порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропо-
зиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати 
повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що до-
даються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; ви-
дати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком сво-
їм представникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про 
це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну 
або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою 
засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електро-
нний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів То-
вариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних 
зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть 
за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, пр. Ушакова, буд. 25,  
1-й поверх, офіс 100, в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 11.00 по 15.00, 
до дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних За-
гальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна осо-
бисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх початку. Відповідаль-
ним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПрАТ 
«ХЕРСОНТУРИСТ» Васюк Валерій Петрович, тел. 0965093473 (відповідно 
до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»). 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на 
посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради 
про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а 
пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо 
вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 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).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства 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 кіль-
кості, 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 ак-
цій 555210 штук, кількість голосуючих акцій 555000 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го- http://www.hersonturist.nr-avers.com.ua/.

Телефон для довідок: 0965093473.
Наглядова рада ПрАТ «ХЕРСоНТУРИСТ».

Шановний акціонере !
Приватне Чернігівське обласне акціонерне товариство по туризму та 

екскурсіях «ЧЕРНІГІВТуРИСТ», код ЄДРПОУ 14221225, місцезнаходжен-
ня: Україна, 14027, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 103, 
повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться 
18 квітня 2018 року за адресою: Україна, 14027, чернігівська обл., 
м. чернігів, вул. Шевченка, буд. 103, кабінет Голови Правління Товари-
ства.

Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: Укра-
їна, 14027, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 103, кабінет 
Голови Правління Товариства.

Початок зборів об 12 год. 00 хв.
ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ЧЕРНІ-
ГІВТУРИСТ».

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів 
ПрАТ «ЧЕРНІГІВ ТУРИСТ».

3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ЧЕРНІГІВ-
ТУРИСТ». 

4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВТУРИСТ» за 
2017 рік. 

5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ЧЕРНІГІВТУРИСТ» за 
2017 рік.

6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ЧЕРНІГІВТУРИСТ» за 
2017 рік. 

7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЕРНІГІВТУРИСТ» за 2017 рік.
8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «ЧЕР-

НІГІВТУРИСТ» за фінансовими результатами 2017 року, затвердження 
строку, порядку виплати дивідендів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 12 квітня 2018 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (ПАСПоРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить 
про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально за-
вірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів 
Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіре-
ність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене 
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 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:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 

з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про про-
ведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові за-
питання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та по-
рядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного зборів до проведення зборів за запитом;

ПРИВАТНЕ чЕРНІГІВСЬКЕ обЛАСНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
По ТУРИЗмУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «чЕРНІГІВТУРИСТ»
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1. ПРАТ АВТОКРАЗ 148
2. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА 9
3. ПАТ АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №2562 172
4. ПРАТ АВТОТРАНС 59
5. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12354 64
6. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162 53
7. ПРАТ АГРОБУДАВТОСЕРВІС 162
8. ПАТ АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ 161
9. ПРАТ АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС 197

10. ПРАТ АГРОФІРМА «КОЛОС» 15
11. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 56
12. ПАТ АКБ «КОНКОРД» 156
13. ПРАТ АЛЕКСІ 199
14. ПРАТ АЛЕФ-ВИНАЛЬ 65
15. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 124
16. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 83
17. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 65

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з ор-
ганів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропо-
зиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати по-
відомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додають-
ся на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати 
довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм пред-
ставникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це 
виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або 
відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його про-
позицій до проекту порядку денного до суду.

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 за адре-
сою: Україна, 14027, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 103, 
кабінет Голови Правління Товариства,в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 
11.00 по 15.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день про-
ведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними доку-
ментами можна особисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх 
початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голо-
ва Правління ПрАТ «ЧЕРНІГІВТУРИСТ» Васюк Валерій Петрович, тел. 
(04622) 306-82 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»). 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення но-
вих питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядо-
вої 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про 
включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропо-
зиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона пода-
на з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 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).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акці-
онера, 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 акціоне-
ром до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 
192500 штук, кількість голосуючих акцій 192400 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://chernigivturist.nr-avers.com.ua

Телефон для довідок: (04622) 306-82.
Наглядова рада ПрАТ «чЕРНІГІВТУРИСТ».
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18. ПРАТ АТП-1 208
19. ПРАТ БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 135
20. ПРАТ БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 135
21. ПРАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 54
22. ПАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 84
23. ПРАТ БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ 36
24. ПРАТ БЕРЕЗИНСЬКИЙ КХП 191
25. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП 202
26. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 157
27. ПРАТ БЛІЦ-ІНФОРМ 33
28. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ ХПП 142
29. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ ХПП 33
30. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР’ЄР 25
31. ПРАТ БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 121
32. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 75
33. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 58
34. ПАТ БСП АГРОМАШ 130
35. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОПРОМБУД – 8» 46
36. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОБУД» 207
37. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №3 140
38. ПРАТ ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 66
39. ПРАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 179
40. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» 80
41. ПАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЛЕСЯ 16
42. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС 130
43. ПРАТ ВІННИЦЯТУРИСТ 155
44. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 129
45. ПРАТ ВІННИЧИНА-АВТО 144
46. ПРАТ ВНЕШТРАНС 11
47. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 171
48. ПРАТ ВОЛИНЬТУРИСТ 98
49. ПРАТ ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ 51
50. ПРАТ ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ 19
51. ПРАТ ГІДРОСИЛА ГРУП 160
52. ПРАТ ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КАОЛІНОВИЙ КОМБІНАТ 51
53. ПРАТ ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КАОЛІНОВИЙ КОМБІНАТ 60
54. ПАТ ГОНГ 118
55. ПРАТ ГОРЛІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 38
56. ПАТ ГОТЕЛЬ «МИР» 49
57. ПРАТ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ АПК 48
58. АТ ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» 125
59. АТ ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» 16
60. ПАТ ДЕЛЬТА БАНК 148
61. ПРАТ ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 203
62. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 158
63. ПРАТ ДНІПРОТУРИСТ 177
64. ПРАТ ДОНЕЦЬКТУРИСТ 42
65. ПРАТ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 62
66. ПРАТ ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 121
67. ПАТ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ 51
68. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 137
69. ПРАТ ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР 6
70. ПРАТ ЖИТОМИР-АВТО 134
71. ПРАТ ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» 33
72. ПАТ ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН 64
73. ПРАТ ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» 165
74. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО 56
75. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ 60
76. ПАТ ЗАВОД СЕГМЕНТ 162
77. ПАТ ЗАВОД ТЕМП 153
78. ПРАТ ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО 132
79. ПРАТ ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС 50
80. ПРАТ ЗАПОРІЖТУРИСТ 89
81. ПРАТ ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА 56
82. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА 138
83. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ 39
84. ПАТ ІМПЕРІЯ-С 167
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85. ПРАТ ІНВЕСТОР 61
86. ПРАТ ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 68
87. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 111
88. ПРАТ ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ 67
89. ПРАТ ІСКРА-ПЛЮС 148
90. ПРАТ ІСКРА-ПЛЮС 37
91. ПРАТ КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» 193
92. ПРАТ КАПУСТИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР 163
93. ПРАТ КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ 119
94. ПАТ КЕМЗ ЗВАРКА 37
95. ПРАТ КЕРАМПРОМ 81
96. ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 128
97. ПРАТ КИЇВПОЛІГРАФМАШ 204
98. ПРАТ КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД 131
99. ПРАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 205
100. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ» 110
101. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 8
102. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 11
103. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД 32
104. ПРАТ КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ 13
105. ПАТ КИЇВХЛІБ 41
106. ПРАТ КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 200
107. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 163
108. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 127
109. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 161
110. ПРАТ КІРОВОГРАДТУРИСТ 170
111. ПРАТ КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ПОЛТАВА-КРИМ 152
112. ПРАТ КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО 36
113. ПРАТ КОЗЕЛЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17440 5
114. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 170
115. ПАТ КОМПАНІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 164
116. ПРАТ КОМПЛЕКС ВІДПОЧИНКУ «ЗАІР» 200
117. ПРАТ КОМПЛЕКС ВІДПОЧИНКУ «ЗАІР» 203
118. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 187
119. ПАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 180
120. ПРАТ КООПЗОВНІШТОРГ 139
121. ПРАТ КОРДЕЛІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 99
122. ПРАТ КОРНИНСЬКИЙ КАР’ЄР «ЛЕОПАРД» 51
123. ПРАТ КПМГ АУДИТ 76
124. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 45
125. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 200
126. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 180
127. ПАТ ЛЕБІДЬ 206
128. АТ ЛЕКХІМ 152
129. ПАТ ЛУБНИГАЗ 109
130. ПРАТ ЛЬВІВТУРИСТ 95
131. ПРАТ МАКІЇВКОКС 126
132. ПРАТ МАКО ХОЛДІНГ 146
133. ПРАТ МАР’ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 82
134. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 91
135. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 47
136. ПРАТ МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ 67
137. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ» 52
138. ПРАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА ІМЕНІ В.БОЖЕНКА 66
139. ЗАТ МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 70
140. ПРАТ МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ 195
141. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 62
142. ПРАТ МИКОЛАЇВТУРИСТ 96
143. ПРАТ МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ» 52
144. ПРАТ МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 68
145. ПРАТ МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «УРГА» 169
146. СПРАТ МОЇВСЬКЕ 21
147. ПРАТ МОНОЛІТ 57
148. ПРАТ МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ 85
149. ПРАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 212
150. ПРАТ НАДЄЖДА 10
151. ПАТ НАДІЯ 166

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 16 березня 2018 р. 

106

152. ПАТ НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» 5
153. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» 175
154. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» 178
155. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОАВТОМАТ» 50
156. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «ВЕКТОР» 87
157. ПАТ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА 183
158. ПАТ НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ 189
159. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 123
160. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 73
161. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 29
162. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 80
163. ПРАТ НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР’ЄР 70
164. ПРАТ НОМІНАЛ 197
165. ПРАТ ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ 53
166. ПРАТ ОБОД 204
167. ПРАТ ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ» 117
168. ПАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 169
169. ПРАТ ОМЕГА 38
170. ПРАТ ОТІ 88
171. ПРАТ ПАЛІТРА 202
172. ПРАТ ПАРФУМ 12
173. ПРАТ ПАРФУМ 68
174. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 168
175. ПРАТ ПИРЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15343 148
176. ПАТ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ «ГЕМОПЛАСТ» 35
177. ПРАТ ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА 79
178. ПАТ ПМК 37 165
179. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 142
180. ПАТ ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ 45
181. ПАТ ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 149
182. ПРАТ ПОЛІМЕР-ЧЕРКАСИ 117
183. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 67
184. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 181
185. ПРАТ ПОЛТАВАТУРИСТ 97
186. ПРАТ ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 100
187. ПАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 40
188. ПРАТ ППКІ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» 159
189. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 209
190. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА СПІЛКА 34
191. ПРАТ ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ» 24
192. ПРАТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ 8
193. ПРАТ РАЙ АГРО ХІМ 151
194. ПРАТ РАЙАГРОБУД 59
195. ПАТ РАЙАГРОХІМ 21
196. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ «ГАЛИЧ» 156
197. ПАТ РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ 150
198. ПАТ РИТМ 27
199. ПРАТ РІВНЕТУРИСТ 55
200. ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ 136
201. ПРАТ РІМАЛ 118
202. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 198
203. ПРАТ РУБІН 165
204. ЗАТ РУР ГРУП С.А. 112
205. ПАТ САД ПОДІЛЛЯ 13
206. ПРАТ САД УКРАЇНИ 126
207. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ОМЕГА» 58
208. ПАТ САН ІНБЕВ УКРАЇНА 31
209. ПРАТ САТП 0904 126
210. ПРАТ СВІТЛОФОР 160
211. ПАТ СІТІБАНК 117
212. ПРАТ СК ПАРАСОЛЬ 18
213. ПРАТ СКОЛІВСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 187
214. ПРАТ СКФ УКРАЇНА 77
215. ПРАТ СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 20
216. ПРАТ СЛОБОДА 180
217. ПРАТ СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС 140
218. ПРАТ СП САНАТОРІЙ ПОЛТАВА 154
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219. ПАТ СПЕКТР-СМІЛА 139
220. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 71
221. ПРАТ СТАРОСІЛЛЯ 54
222. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» 72
223. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» 57
224. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» 26
225. ПРАТ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЛИМАН» 28
226. ПАТ СУМИХІМПРОМ 156
227. ПРАТ СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 181
228. ПАТ ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15143 17
229. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬКНИГА 51
230. ПРАТ ТЕХНІКА 47
231. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» 145
232. ПРАТ ТРАНСАВТОСЕРВІС 103
233. ПРАТ ТРАНССЕРВІС 69
234. ПАТ ТРУББУДІНДУСТРІЯ 33
235. ПРАТ ТУТКОВСЬКИЙ 22
236. ПАТ УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107 147
237. ПРАТ УКПОСТАЧ 48
238. ПРАТ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАРТА» 179
239. ПРАТ УКРАНАЛІТ /ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АНАЛІТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 204
240. ПРАТ УКРГІПРОЦУКОР 90
241. ПРАТ УКРЕНЕРГОРЕМОНТ 65
242. ПРАТ УКРЕНЕРГОТРАНС 135
243. ПРАТ УКРНАДРАПРОМІНВЕСТ 15
244. ПРАТ УКРНАДРАПРОМІНВЕСТ 21
245. ПРАТ УКРТОРГБУД 63
246. ПАТ УКРТРАНС ВІННИЦЯ 199
247. ПРАТ УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 94
248. ПРАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА «УКРВОДБУД» 48
249. ПРАТ УХЛ-МАШ 210
250. ПАТ ФАРМАК 113
251. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 115
252. ПРАТ ФРАУ МАРТА 79
253. ПРАТ ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ 165
254. АТ ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 119
255. АТ ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 123
256. ПРАТ ХАРКІВОПТ 115
257. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ 176
258. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ 176
259. ПРАТ ХАРКІВТУРИСТ 44
260. ПРАТ ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ 49
261. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ 112
262. ПРАТ ХЕРСОНТУРИСТ 101
263. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854 147
264. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО 35
265. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ 43
266. ПРАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО 145
267. ПРАТ ХОЛОДОКОМБІНАТ № 3 92
268. ПРАТ ХУСТСЬКИЙ КАР’ЄР 7
269. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАЇНА» 74
270. ПАТ ЧЕКСІЛ 185
271. ПРАТ ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС 194
272. ПРАТ ЧЕРКАСИ-АВТО 143
273. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 138
274. ПРАТ ЧЕРНІГІВРИБГОСП 30
275. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «БЕРЕГИНЯ» 9
276. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АГРОС 69
277. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 83
278. ПРАТ ЧЕРНІГІВТУРИСТ 102
279. ПРАТ ШАРГОРОДСЬКЕ АТП-10528 129
280. ПАТ ШАРІВСЬКЕ 164
281. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРИНКА» 159
282. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962 196
283. ПРАТ ЮГ-АГРО 211
284. ПАТ ЮРІЯ 141
285. ПРАТ ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА 114
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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 № 18052/1
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
15.03.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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 


