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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз»
(код ЄДРПОУ 05524713,
місцезнаходження :
37500, Полтавська обл.., м. Лубни, вул. Л.Толстого,87)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 17 квітня 2018 р. о 13 годині за адресою: Полтавська обл.,
м. Лубни, вул.. Л.Толстого, 87 2-й поверх, кабінет генерального директора.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –11 квітня 2018 р.
Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів 17.04. 2018р. з
11-30 до 12-30 год.
Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність на право
участі у зборах, засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому НКЦПФР
порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або 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.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
( Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів
товариства.
4. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності
товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Дирекції товариства.
5. Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2017
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
товариства.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 р. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.

8. Затвердження розподілу прибутку товариства (порядку покриття
збитків) за 2017 р.
9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами Наглядової
ради товариства та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання від імені товариства.
13. Затвердження вчинених товариством значних правочинів.
14. Про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів.
15. Звіт Дирекції Товариства щодо виконання умов договору купівліпродажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 11.09.2012 р.
№ КПП-612.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного розміщена на веб –сайті товариства за
адресою: https:// lubnygaz.pat.ua/.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в порядку, передбаченому ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» за місцезнаходженням товариства у відділі кадрів у
робочі дні з 8:00 до 16:00 год. (перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в
день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Акціонерне
товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного – Ярмош О.А., тел. для довідок: (05361) 76859 , (05361) 6- 25-69.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу
органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Внесення пропозицій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством, з урахуванням вимог ст.38 Закону України
«Про акціонерні товариства».
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів – 07.03.2018 р., загальна
кількість простих іменних акцій складає 400533 шт., загальна кількість
голосуючих акцій -382783 шт.
Дирекція ПАТ «Лубнигаз»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»,
(місцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Ревуцького, 56)

(далі-Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних
зборів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2018 року за адресою:
м. Київ, вул. Ревуцького, 56, автосалон Товариства. Початок зборів
о 16 годині 00 хвилин. Реєстрація з 14 години 30 хвилин до 15 години
45 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на
16 квітня 2018 року.
Перелік питань,
що виносяться на голосування
(проект порядку денного):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства про підсумки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.
5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р.
6. Звіт та висновки незалежного аудитора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та висновків незалежного аудитора.
7. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік.
8. Затвердження балансу Товариства та річної фінансової звітності
Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності
Товариства за 2017 рік.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись Товариством у 2018 році та надання повноважень керівнику Товариства на укладення правочинів.
11. Про отримання в 2018 році безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Ілта» у розмірі 10 млн.грн. та надання повноважень керівнику Товариства на укладення правочину.
12. Про затвердження Договору про надання послуг № 117GA від
27 квітня 2011 року (із усіма змінами та доповненнями до нього), викладеного в новій редакції у формі Договору про надання банківських
послуг № 117GA від 04 квітня 2011 року (надалі – «Договір, що встановлює основне зобов’язання»), укладеного Товариством та
ТОВ «Ілта» як солідарними Боржниками (поручителями) з ПАТ «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК», надання згоди на вчинення/укладення змін та допов
нень до Договору, що встановлює основне зобов’язання та надання
повноважень керівнику Товариства на укладення таких правочинів.
.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «КАТП «Укрпродконтракт» за 2017 р. (тис. грн.)
Найменування показника
період
Попередній
Звітний
(2016)
(2017)
Усього активів
23690
25873
Основні засоби
13941
13680
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
5735
7261
Сумарна дебіторська заборгованість
3691
3943
Грошові кошти та їх еквіваленти
224
847
Нерозподілений прибуток
(16873)
(18921)
Власний капітал
10834
8786
Статутний капітал
18143
18143
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
12856
17087
Чистий прибуток (збиток)
(2090)
(2048)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
14064362,00 14064362,00
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
40
39
періоду (осіб)
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з матеріалами

110

код ЄДРПОУ 05415608

та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи,
відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
кожного робочого дня з 10-00 по 17-00 години (перерва з 13-00 по
14-00 години) за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 56, ПрАТ «КАТП
«Укрпродконтракт», кімната для переговорів, а в день проведення
зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління
Шрамко Ігор Леонідович. Довідки за телефоном: (44) 569 95 99.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
ilta.ua/aboutus/public-info, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства».
Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні
мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 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. Довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це
її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під
час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій
розсуд.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів,
наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку
денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за
чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді
на письмові запитання акціонерів протягом трьох робочих днів з дати
їх отримання, щодо питань, включених до проекту порядку денного
загальних зборів, шляхом надсилання простих листів. Товариство
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового
змісту, розмістивши її на веб-сайті ilta.ua/aboutus/public-info.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової
ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів).
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення,
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату,
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Голова Правління ПрАТ «КАТП «Укрпродконтракт»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
ШановнІ акціонерИ!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова,115)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства 24 квітня
2018 року о 12:00 за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ, вул. Сучкова,115, в залі засідань профспілкового
комітету Товариства.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень.
2.Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3.Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності
за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення
основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.
4.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати
діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
5.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за
результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6.Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
9.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
ними.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
ними.
14.Затвердження на 2018 рік лімітів надання Товариством фінансових
або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
15.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
16.Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному
веб-сайті Товариства: www.nmpp.interpipe.biz.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення
про проведення загальних зборів Товариства, тобто станом на
26 лютого 2018 року, загальна кількість акцій Товариства складає 200 000 000
штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 198 935 157 штук.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні,
робочий час за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова,115, в будівлі громадських організацій, кабінет №1.
В день проведення загальних зборів 24 квітня 2018 року ознайомлення
акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства.
Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки
до загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий
запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний
акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.
Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером –
при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником
акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності
до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує
особу.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Галата Василь Григорович.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також
щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість

яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних
зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової
ради - незалежного директора.
Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства регулюється Положенням про
загальні збори Товариства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах
Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня
проведення річних загальних зборів, тобто на 24 годину 18 квітня 2018
року.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів 24 квітня 2018 року з 09:00 до 11:30.
Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).
Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх
представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі
на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого
представника.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі
та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими
документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного
загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на
свій розсуд.
Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0569) 69-77-52.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
(2017)
(2016)
Усього активів
2 314 576
2 533 136
Основні засоби (за залишковою вартістю)
325 475
349 976
Запаси
329 695
175 638
Сумарна дебіторська заборгованість
1 470 203
1 833 183
Грошові кошти та їх еквіваленти
45 679
3 740
Нерозподілений прибуток (непокритий
359 170
447 452
збиток)
Власний капітал
622 117
744 505
Зареєстрований (пайовий/статутний)
50 000
50 000
капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
62 743
56 361
Поточні зобов'язання і забезпечення
1 629 716
1 732 270
Чистий фінансовий результат: прибуток
(120 281)
(233 620)
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
200 000 000 200 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(0,6014)
(1,16810)
(грн.)
Наглядова рада Товариства
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№52, 16 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ

Закрите акціонерне товариство «РУР ГРУП
С.А.», ідентифікаційний код 24714833, місцезнаходження : м. Київ,

вул. Червоноармійська, 92, повідомляє, що 20 квітня 2018 року о 10.00
годині за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, каб. № 1 відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись
20 квітня 2018 року з 09.00 до 09.50 год. за вказаною адресою.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.04.2018 року.
Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту і висновків Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Затвердження заходів за результатами розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у
2017 році.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись
Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.
Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, каб. № 1) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 9.00 до 13.00 та 14.00 до
18.00) та в доступному місці. Посадовою особою товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є головний бухгалтер Шманай О.В. Інформація з проектами рішень щодо питань включених
до порядку денного розміщена на сайті: http://rurgroup.org.ua/
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі
права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові

запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за
7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до
дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
Пропозиції до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: Київ, вул. Червоноармійська, 92, в письмовій формі із
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих
питань.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує
особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та належним чином оформлену довіреність (доручення).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
період
звітний попередній
Найменування показника
(2017р.)
(2016р.)
Усього активів
116584
110015
Основні засоби
24229
26925
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
23096
14303
Сумарна дебіторська заборгованість
60783
60367
Грошові кошти та їх еквіваленти
1434
1853
Нерозподілений прибуток
-56303
-44104
Власний капітал
-51483
-38877
Статутний капітал
1583
1583
Довгострокові зобов'язання
0
4507
Поточні зобов'язання
167584
144332
Чистий прибуток (збиток)
-12199
-23153
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1583000
1583000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
313
323

Повідомлення про загальні збори

Приватного акціонерного товариства «Херсонська міська друкарня»
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Херсонська
міська друкарня» (код ЄРДПОУ 05511030), повідомляє, що чергові загальні
збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2018 року о 10.30 за місцезнаходженням Товариства: 73000, м. Херсон вул.Університетська, 31 в кабінеті головного бухгалтера. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися за
місцем їх проведення з 09:00 до 10:15. Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах – 24 год. 11.04.2018 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВта ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:
1.Обрання лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови та секретаря зборів.3. Затвердження порядку проведення загальних
зборів.4.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
товариства.5. Розгляд звіту директора за 2017 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.6. Розгляд звіту Ревізійної комісії
за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної
комісії.7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.8. Розподіл
прибутку і збитків товариства за 2017 рік.9. Припинення повноважень
членів Наглядової ради Товариства. 10.Обрання членів Наглядової
ради Товариства.
Після отримання повідомлення про проведення загальнихзборів,
акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до
вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а
саме: правом ознайомитися з документами, необхідними для прийняттярішень з питань порядку денного у робочідні (понеділок – п’ятниця) у
робочий час (з 9.00 до 16.00, перерва з 12:00 до 13:00) за місцезнаходженнямтовариства: 73000, м. Херсон вул. Університетська, 31, кабінет головного бухгалтера, а в день проведення загальнихзборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – Кісільова Людмила Сергі-
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ївна; правом надавати письмові запитання що допитань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальнихзборів; правом внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів
товариства, кількістьяких не можеперевищувати кількісного складу
кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізнішеніж за 20 днів до
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органівтовариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції що до включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиції щодо кандидатіву члени наглядової ради товариства мають
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується
на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція
до проекту порядку денного загальних зборівподається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Мотивоване рішення про відмову у
включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом
трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право
оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення
товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: http://www.hgt.com.ua/. Для
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальнихзборах, оформлену згідно з вимогам
чинного законодавства. 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 (протиякого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так,
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФАРМАК»

(надалі також – Товариство)(Код за ЄДРПОУ: 00481198, місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63)повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» за рішенням Наглядової ради Товариства:
Початок Річних Загальних зборів акціонерів 19 квітня 2018 р. о 14 год.
00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63, І поверх (конференц-зал).
Реєстрація акціонерів (учасників) Річних Загальних зборів акціонерів
буде здійснюватися 19 квітня 2018р. з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за
адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63, І поверх.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних
Загальних зборах акціонерів - 13 квітня 2018 року.
Проект порядку денного:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії,
обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за
2017рік, звіту Виконавчого директора за 2017рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, результатів діяльності Товариства за 2017 рік, балансу, звіту про фінансові результати та
інших форм річної звітності за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку за 2017 рік, затвердження розміру дивідендів за
2017 рік та планового розподілу прибутку на 2018 рік.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні
збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження цих положень у новій
редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
Товариства.
Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах
акціонерів повинні надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу,
представники акціонерів повинні додатково надати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
Порядок участі та голосування на Річних Загальних зборах акціонерів за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерів 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, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах
акціонерів представник повинен 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

щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Тел.
Для довідок (0552) 34-20-03.
Найменування показникаЗвiтний перiод 2017 р.Попереднiй перiод
2016 р. Усього активiв 14059/ 14461. Основнi засоби за залишковою вартістю 11706/12339. Запаси 422/978. Сумарна дебiторська заборгованiсть
1463/815 . Грошовi кошти та їх еквiваленти 188/329. Непокритийзбиток
8758/6301. Власний капiтал -1964/793. Статутний капiтал 627/ 627.
Довгостроковi зобов'язання 0/0. Поточнi зобов’язання 16023/13668 Чистий
фінансовий результат: збиток -2457/ –640 Середньорiчна кiлькiсть акцiй
2508000 / 2508000 Чистий збиток на одну просту акцію -0,9797/-0,25518
та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити
свого представника на загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі якщо довіреність видається
з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань акціонерів,
предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не
може бути скасована без згоди представника або може бути скасована
лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність). Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення
зобов’язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона
видана. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.
Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити
вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів акціонерів:
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів
акціонерів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04080, м. Київ,
вул. Фрунзе (Кирилівська), 59 у кабінеті секретаря корпоративного, з 11 год.
00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Ознайомлення акціонерів з інформацією та матеріалами здійснюється згідно Статуту, внутрішніх положень та діючої нормативної документації Товариства.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з матеріалами та документами – Сиротюк Ю.В. (Секретар корпоративний). Контактний телефон:(044) 496-87-77.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права
можуть використовуватися:
Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних
зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в
доступному місці, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Товариство до початку Річних Загальних зборів акціонерів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку
денного Річних Загальних зборів акціонерів та порядку денного Річних
Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі
запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу
органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів
до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати
проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 04080,
м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63.
Адреса веб-сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФАРМАК», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та додаткова
інформація передбачена чинним законодавством: https://farmak.ua/
announcements (у розділі «Інвесторам»). Затверджено Наглядовою радою ПАТ «ФАРМАК»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»
Приватне акціонерне товариство «Якобз Дау Егбертс Україна» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 39709794, з місцезнаходженням за
адресою: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А,
повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 19 квітня 2018 року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні
актового залу Профспілкового Комітету Товариства за адресою: 42600
Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А (зал №1).
Реєстрація учасників Зборів відбуватиметься з 13год 30 хв до 13 год
55 хв у день проведення, за місцем проведення Зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу,
а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.
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 загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства
за 2017 р.*
8. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за
2017 р.
9. Прийняття рішення про впорядкування реєстраційних відомостей Товариства.
10. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціо
нерні товариства»: https://www.jacobsdouweegberts.com/about-us/ukraine.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань проекту порядку денного та з проектом (проектами) рішень
з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні: понеділок-п`ятниця з 15-00 до 17-00 години, (а в день проведення
річних загальних зборів акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними
документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій
формі в приміщенні Товариства, за адресою його місцезнаходження, в
м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А, кімната для нарад №1. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Анатолій
Оленченко. Довідки за телефоном 0542 702 505.
Інформація 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 загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть
використовуватися:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення
загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний
загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68
Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про
викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69
цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій)
повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має
права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони
мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку
із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому
разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за
чотири дні до дати проведення загальних зборів.
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
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перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім
днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень
з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера,
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу
акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу
органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо
дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)
одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання
голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту
порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових
питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права
вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У
разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне
товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності
до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на
загальних зборах. 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. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику)
лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника
акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника
на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час
відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного
товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних
зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним ПАТ «Національний депозитарій України», станом на «12» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 3 424 222 штуки; голосуючих акцій - 3 422247 штук.
*Додаткова інформація до питання №7:
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» за 2017 р. (тис.грн.) (вказана
інформація є попередньою та підлягає уточненню в рамках аудиту)
Найменування показника
період
звітний попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
1 175 982 1 161 726

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний)
капітал

203 682
165 590
371 909
340 368
416 549

165 956
120 682
524 728
225 391
463 394

418 261
1 712

465 106
1 712

Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)

14 221
743 500
289 717

696 620
336 563

3 424 222
84,60812

3 424 222
98,28890

Наглядова рада Товариства

Приватне акціонерне товариство «Харківопт»
Приватне акціонерне товариство «Харківопт»
(код за ЄДРПОУ 01882918, місцезнаходження: 61124, м. Харків,
вул. Матросова, 8-А)
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів
акціонерів,
які відбудуться 23 квітня 2018 р. о 15:00 год.
за адресою: 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А, в актовому залі.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 14:20 до 14:40 год.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на
голосування):
1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2.Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3.Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого
та кумулятивного голосування.
5.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6.Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
7.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
320,1
352,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)
262,3
298,6
Запаси
0,7
Сумарна дебіторська заборгованість
38,7
52,1
Гроші та їх еквіваленти
18,3
1,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(279,8)
(607,5)
Власний капітал
307,3
307,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
116,6
116,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
143,7
506,9

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)

327,7
155434
2,108

159,4
155434
1,0255

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 17 квітня 2018 року, за три робочі дні до дня
проведення зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного –
kharkovopt.cvetmet.com.ua.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 61124,
м Харків, вул.Матросова, 8-А, бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00
до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Брик Н.С.
А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про
акціонерні товариства».
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до
складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування,
оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій
розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Тел. для довідок: 713 66 43.
Генеральний директор ПРАТ «ХАРКІВОПТ» Брик Н.С

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ ФФ «ВІОЛА»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА
кументами – Голова Правління. Довідки за тел. (061) 289-25-58.
«ВІОЛА» (далі Товариство), 69063, м. Запоріжжя, Академіка Амосова, 75,
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний
повідомляє акціонерів Товариства про проведення чергових загальних збоакціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 12-00 год. за адресою:
рядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових
м. Запоріжжя, вул. Складська, 4, четвертий поверх, конференц-зал.
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати
Реєстрація акціонерів буде проводитись за місцем проведення зборів, покількісного складу кожного з органів. Вимоги до змісту пропозиції та порядок її
чаток реєстрації акціонерів о 11-30 год, закінчення о 12-00 год. Для реєстрації
внесення визначені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства
акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного заза довіреністю може бути фізична особа або уповноважена особа юридичконодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
ної особи. Вимоги до змісту та порядку оформлення довіреності на право
участі та голосування на загальних зборах містяться у ст. 39 Закону України
у загальних зборах – 18 квітня 2018 року, станом на 24 годину.
«Про акціонерні товариства».
Згідно ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіАкціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення
на загальних зборах декільком своїм представникам.
загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого предприйняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнахоставника на загальних зборах акціонерного товариства.
дженням Товариства у кабінеті юридичного відділу, у робочі дні - з 9 до
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо16 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який виПосадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
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дав довіреність, замість свого представника.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Твердохліб А. А. –
голова комісії, Борисенко О.В. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про
результати діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та
балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ ФФ «ВІОЛА» про фінансові результати та баланс Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
1. Здійснити виплату дивідендів у сумі 10 247 850,00 гривень, з розрахунку
450,00 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до
«31» грудня 2018 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства,
що належать кожному акціонеру, за наступним графіком виплат:
- до «31 » липня 2018 р. – 2 123 301,75 гривень,
- до «31 » серпня 2018 р. – 1 624 911,00 гривень,
- до «30 » вересня 2018 р. – 1 624 911,00 гривень,
- до «31 » жовтня 2018 р. – 1 624 911,00 гривень,
- до «30 » листопада 2018 р. – 1 624 911,00 гривень,
- до «31 » грудня 2018 р. – 1 624 904,25 гривень.
Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата через касу
ПрАТ ФФ «ВІОЛА». Конкретний спосіб отримання дивідендів акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов’язкових
платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.
2. Суму прибутку у розмірі 1 615 213,63 гривень залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.
Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до
24.04.2019 року, сукупна гранична вартість кожного з правочинів, не повинна перевищувати:
- для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг,
які є предметом діяльності Товариства - 100 млн. гривень,
- для правочину на закупівлю Товариством сировини - 100 млн. грн.,
- для правочину на придбання Товариством спирту етилового 100 млн. грн.,
- для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 15 млн. гривень,
- для кредитного договору - 15 млн. гривень,
- для договору застави - 25 млн. гривень,
- для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ ФК «ВІОЛА» - 250 млн. гривень.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:
1. Софійченко Віталій Сергійович;
2. Морозова Олена Ігорівна;
3. Андреєва Інна Миколаївна.
9.Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення: Укласти з членами Наглядової ради:
- Софійченко В.С. - трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 20 000,00 гривень на місяць,
- Морозовою О.І., Андреєвою І.М. - цивільно-правові договори на безоплатній основі, права та обов’язки членів Наглядової ради у цивільноправових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ ФФ «ВІОЛА» та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів
Голові Загальних зборів.
11. Укладення трудового договору (контракту) з Головою Ревізійної комісії,
встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на
підписання трудового договору (контракту) з Головою Ревізійної комісії.
Проект рішення: Укласти з Головою Ревізійної комісії Гораком О.В. трудовий договір (контракт) з розміром винагороди 20 000,00 гривень на мі-
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сяць. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання трудового договору (контакту) з Головою Ревізійної комісії.
12. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Проект рішення: Збільшити статутний капітал Товариства на суму
15 001 361,60 грн. шляхом приватного розміщення (19 820) додаткових
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Після
збільшення
статутний
капітал
Товариства
становитиме
14 907 550,00грн. , що складатиме (42 593) акції.
13.Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, визначення переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Товариства.
Проект рішення: Прийняти рішення про приватне розміщення акцій Товариства та затвердити «Рішення про приватне розміщення акцій»
окремим додатком (Додаток №1), який є невід’ємною частиною цього
протоколу загальних зборів акціонерів.
Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Товариства (Додаток №2), який є невід’ємною частиною цього протоколу загальних зборів акціонерів».
14. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження
проводити дії, пов'язані з розміщенням акцій Товариства.
Проект рішення: Затвердити виконавчий орган ПрАТ ФФ «ВІОЛА»
(Правління) уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо:
- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та
другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та
акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження
у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття
рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про
це в офіційному друкованому органі.
Затвердити Голову правління ПрАТ ФФ «ВІОЛА», уповноваженою особою емітента, якому надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про
розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими вланиками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів
акціонерів ПрАТ ФФ «ВІОЛА», а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35
Закону України «Про акціонерні товариства» - http://viola.pat.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2017 рік
2016рік
Усього активів
120 910
114 815
Основні засоби (за залишковою вартістю)
27 363
27 756
Запаси
38 041
34 140
Сумарна дебіторська заборгованість
49 661
45 996
Гроші та їх еквіваленти
15
102
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
13 626
10 799
Власний капітал
38 420
35 446
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
7 971
764
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
32 053
35 720
Поточні зобов'язання і забезпечення
50 437
43 649
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
11 863
9 933
Середньорічна кількість акцій (шт.)
17129
2182
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
692,57
4552,43
(грн)
Наглядова рада ПрАТ ФФ «ВІОЛА»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ 21685485
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 490 1195, +380 44 490 1030
5. Електронна поштова адреса olga1.shevchuk@citi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://www.citigroup.com/citi/about/
countrypresence/ukraine.html
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Положення: рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення
07 березня 2018 року Наглядовою радою Банку було прийнято рiшення
(протокол № 132 вiд 07.03.2018р.) про схвалення значних правочинів, вчинених Банком із Національним банком України протягом 01 – 05 березня 2018,
а саме: 1) правочину iз купiвлi депозитних сертифiкатiв овернайт НБУ від
01.03.2018 року на суму 2800000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за дани-

Приватне акціонерне товариство
«Одеська будівельна фірма
«Будпресмаш»

(код за ЄДРПОУ 00689071)
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на 19 квітня 2018 р. о 12.00 за місцезнаходженням товариства:
м. Одеса вул. Брестська, б.16 (кабінет керівника)
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту директора товариства за 2017 р. та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту директора.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту НР.
5. Розгляд звіту ревізора товариства за 2017 р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту ревізора.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 р., затвердження розміру річних дивідендів.
Електронна адреса власного веб-сайту spm.prat.in.ua, на якому розміщено: повідомлення про проведення загальних зборів. Загальна кількість
акцій на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, станом на 06.03.2018
року становить 2296, а кількість голосуючих акцій становить 1911. Для
участі у загальних зборах акціонер має надати паспорт (для представників
акціонерів – також довіреність, оформлена відповідно до законодавства).
Проекти рішень з питань включених до порядку денного, які
підготовлені Наглядовою радою:
1. Обрати членом лічильної комісії: А.П. Вороніна, О.Б.Купрієнко,
М.І. Шевчука.
2. Обрати головою загальних зборів В.І. Гринько, секретарем А.В. Швайнберт. Регламент зборів: доповідач 5 хвилин, виступаючий 2 хвилини.
3. Затвердити звіт директора товариства за 2017 р.
4. Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 р.
5. Затвердити звіт ревізора товариства за 2017 р.
6. Затвердити річний звіту товариства за 2017 р.
7. Не проводити нарахування дивідендів у зв’язку із відсутністю прибутку.
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій
товариства, будуть розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1.За-

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛIМЕР - ЧЕРКАСИ»,

гальні

відомості

1.1.Повне

найменування

емітента:

1.2.Код за ЄДРПОУ: 02972670, 1.3.Місцезнаходження: 18031, м.Черкаси,
вул.Надпiльна,55, 1.4.Міжміський код, телефон та факс: (0472) 36-09-18 (0472)
36-09-18, 1.5.Електронна поштова адреса: 02972670@at24.com.ua 1.6.Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: polimer.at24.com.ua 1.7. Відомості про зміну типу акціонерного товариства 2.Текст повідомлення: Дата прийняття рiшення

ми останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 19455210 тис. грн.
Спiввiдношення вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента –
14.39%. 2) правочину iз купiвлi депозитних сертифiкатiв овернайт НБУ від
02.03.2018 року на суму 3300000 тис. грн. Спiввiдношення вартостi предмету
правочину до вартостi активiв емiтента – 16.96%. 3) правочину iз купiвлi депозитних сертифiкатiв НБУ від 02.03.2018 року на суму 3000000 тис. грн., строк
розмiщення сертифiкатiв - 13 днiв, до 15 березня 2018 року. Спiввiдношення
вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента – 15.42%. 4) правочину iз купiвлi депозитних сертифiкатiв НБУ від 03.03.2018 року на суму
4200000 тис. грн., строк розмiщення сертифiкатiв - 2 днi, до 05 березня
2018 року. Спiввiдношення вартостi предмету правочину до вартостi активiв
емiтента– 21.60%. 5) правочину iз купiвлi депозитних сертифiкатiв овернайт
НБУ від 05.03.2018р. на суму 2700000 тис. грн. Спiввiдношення вартостi
предмету правочину до вартостi активiв емiтента – 13,88%.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. В.о. Голови Правління ПАТ «СІТІБАНК» _______ Мікулицька Г.А.
(підпис)
М.П.
12.03.2018

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариством буде розміщено на власному вебсайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом
на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
Реєстрація учасників зборів відбудеться 19 квітня 2018р. з 11.00 до
11.45 за місцезнаходженням товариства. Реєстрація учасників зборів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах, складеному станом на 24.00 16 квітня 2018 р., за
пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена відповідно до законодавства).
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса вул. Брестська, б.16 (кабінет керівника)
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 – директор Іванченко Віктор
Миколайович Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються
не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБФ
«Будпресмаш» (тис. грн.)
Найменування показника
період
2017 рік
2016 рік
(звітний) (попередній)
Усього активів
520,3
522,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)
420,4
428,5
Незавершені капітальні інвестиції
43,8
43,8
Довгострокові фінансові інвестиції
20,5
20,5
Запаси
1,8
1,8
Сумарна дебіторська заборгованість
32,7
26,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
1,1
0,8
Нерозподілений прибуток (збиток)
-1 042,0
-981,0
Власний капітал
730,1
730,1
Статутний капітал
114,8
114,8
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
717,4
658,4
Чистий прибуток (збиток)
-61,0
3,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2296
2296
Кількість власних акцій, викуплених
------протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
------власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
6
6
(осіб)
Тел. (048) 721-28-62

Наглядова рада

27.04.2017р.
Рiшення
прийнято
Загальними
зборами
акцiонерiв
ПАТ «ПОЛIМЕР» (протокол № 1/17 вiд 27.04.2017р.). Дата державної реєстрацiї
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР:
14.03.2018р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiн: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛIМЕР». Повне найменування акцiонерного
товариства пiсля змiн: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛIМЕР ЧЕРКАСИ»; 3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством: Директор Бугмiй Олександр Петрович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№52, 16 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ»!

Адміністрація ПАТ «ГОНГ» повідомляє про проведення щорічних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОНГ». Збори відбудуться за місцем знаходження Товариства 26 квітня 2018 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: 61064, м. Харків, Григорівське шосе,88, перший поверх
адміністративної будівлі, літера Е-3, приміщення актового залу.
Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться у день та за місцем
проведення загальних зборів з 14 години 00 хвилин до 15 години 50 хвилин.
Реєстр акціонерів складено на 20 квітня 2018 року.
Порядок ознайомлення з матеріалами загальних зборів знаходиться в
приймальні Товариства. Час ознайомлення — з 13 години 00 хвилин до
16 години 00 хвилин, крім суботи та неділі.
Адреса власного веб-сайту — www.gong.kh.ua
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за
2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2017
році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством та прийняття рішення про виплату дивідендів.
8. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на
приватне акціонерне товариство у відповідності до вимог Закону України
«Про акціонерні товариства».
9. Про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОНГ» (повне найменування), та з ПАТ «ГОНГ» на ПрАТ «ГОНГ» (скорочене найменування).
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноважної особи (осіб), якої (яким) будуть надані повноваження
на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства викладеного в новій
редакції, та на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчу дирекцію, Ревізійну комісію.
18. Затвердження контрактів з членами Наглядової ради, членами Виконавчої дирекції, головним бухгалтером.
19. Обрання осіб,які уповноважуються на підписання контрактів з членами Наглядової ради, Виконавчої дирекції та головним бухгалтером.
Проекти рішень загальних зборів:
1. Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме в складі Малихіна Т.А,
Гребенюк А.В., Селіна В.В.
2. Обрати Ніколаєнка Г.Л. головою загальних зборів та Маліченка Б.Т.
секретарем загальних зборів.
3. Затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ»
за 2017 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції Товариства задовільною.
4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Роботу Наглядової ради
Товариства визнати задовільною.
5. Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2017 році. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
6. Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та баланс Товариства за 2017 рік.

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

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «РіМал»; 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емі-

тента: 00451398; 1.3. Місцезнаходження емітента: 33010, Рівненська,
м.Рівне,вулХмільна, 40; 1.4. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 633902;
1.5. Електронна адреса емітента: rimalrivne@emitent.net.ua; 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
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7. Прибуток Товариства у сумі 816000 грн. направити на розвиток
матеріально-технічної бази Товариства без виплати дивідендів.
8. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у відповідності до вимог Закону України «Про
акціонерні товариства».
9. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ГОНГ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ»
(повне найменування), та з ПАТ «ГОНГ» на ПрАТ «ГОНГ» (скорочене найменування).
10. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення
його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити
повноважними особами Ніколаєнко Г.Л. та Маліченко Б.Т., яким надаються повноваження на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства викладеного в новій редакції, та на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Встановити склад Наглядової ради Товариства в кількості трьох осіб.
13. Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного
голосування.
14. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Встановити склад Ревізійної комісії Товариства в кількості трьох осіб.
16. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного
голосування.
17. Затвердити положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчу дирекцію, Ревізійну комісію.
18. Затвердити контракти з членами Наглядової ради, членами Виконавчої дирекції, головним бухгалтером.
19. Обрати та уповноважити Гуртового О.В. та Малихіну Т.А. для підписання контрактів з членами Наглядової ради, Виконавчої дирекції та головним бухгалтером.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ГОНГ»:
Найменування показників
Попередній
Звітний 2017р.
2016р.
Усього активів
11342
11150
Основні засоби
13070
13950
Запаси
911
800
Сумарна дебіторська заборгованість
321
462
Грошові кошти та їх еквіваленти
188
320
Нерозподілений прибуток
3636
4437
Власний капітал
5631
6432
Статутний капітал
40
40
Довгострокові зобов’язання
427
3759
Поточні зобов’язання
5284
959
Чистий прибуток
1995
816
Середньорічна кількість акцій (шт.)
11400
11400
Чистий прибуток на одну акцію
175,00000
71,57895
Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує його особу, довіреній особі мати довіреність, оформлену згідно діючого законодавства, та документ, що посвідчує його особу.
Ознайомитись з інформацією відповідно до ст.36 Закону України «Про
акціонерні товариства» щодо питань порядку денного можна за адресою:
61064, м.Харків, Григорівське шосе,88, третій поверх адміністративної будівлі, кабінет секретаря Товариства, відповідальна особа Малихіна Т.А.
Телефон для довідок — 370-51-30.
Товариство повідомляє, що 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,
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства,
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів
до дати проведення загальних зборів. Свої пропозиції можна подати в
строки вказані вище за адресою: 61064, м.Харків, Григорівське шосе,88,
третій поверх адміністративної будівлі, кабінет секретаря Товариства, особа, яка відповідає за прийом та реєстрацію пропозицій - Малихіна Т.А.
криття інформації: rimall.in-ten.com; 1.7. Вид особливої інформації – Зміна
типу акціонерного товариства.
2. Текст повідомлення
На позачергових загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від
08.12.2017 р.) прийняте рішення про зміну типу Товариства з Закритого
акціонерного товариства «РіМал» на Приватне акціонерне товариство «РіМал». Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань проведено
15.03.2018р.
3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.1. Директор Стецик Андрій Ярославович 15.03.2018р.
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Увага акціонерів

ПрАТ «Карбо та Кріплення»

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Карбо та Кріплення»
(Код за ЄДРПОУ 30354045) місцезнаходження: 86193, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Дорожна, буд. 1 «б» повідомляє про проведення річних загальних зборів
Товариства, які відбудуться 20 квітня 2018 року о 10:00 годині в офісі будівлі
за адресою: 01013, Київська обл., м.Київ, вул. Будіндустрії, офіс 330.
Реєстрація акціонерів починається о 9:30год. та закінчується о 10:00год.,
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах – станом на 24 годину 16 квітня 2018 року у порядку встановленому
законодавством про Депозитарну систему України.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПрАТ «Експерт-Капітал» в особі представника Нестеренко Тетяни Семенівни, на підставі рішення Наглядової ради (Протокол
№2/2018 від 12.03.2018г.) та Договору про надання реєстру власників
цінних паперів № 022-ЕР від 24.03.2014р..
2. Обрання секретаря та голови Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати головую Загальних зборів акціонерів
ПрАТ ″Карбо та Кріплення″ представника ТОВ «Компанія «Діаполь» та
секретарем Загальних зборів - представника Nutnim 2 Limited
3. Затвердження звіту керуючого про результати господарської діяльності
Товариства за 2017 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт керуючого про результати господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Работу керуючого Товариством у 2017 році визнати задовільною.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за
2017 рік.
Работу Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.
5. Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.
Звіт Ревізора попередньо було розіслано. Приймається.
6. Затвердження аудиторського висновку про фінансовий стан Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: з аудиторським висновком акціонери ознайомлені до
зборів. Приймається.
7. Затвердження річної фінасової звітності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства
за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
Проект рішення: збитки в сумі 5395 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
www.carbokrep.com.ua
Станом на 13.03.2018 р. загальна кількість акцій складає 5500, кількість
голосуючих акцій 5500.
Кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень, з питань порядку денного за адресою: 01013,
Київська обл., м.Київ, вул. Будіндустрії, офіс 330. У робочі дня з 9:00-16:00.
В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних зборів
Товариства. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Голова наглядової ради Тулуб І.Б.

Кожний акціонер має право внести пропозції 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 відповідно проекти рішень до цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до
запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
акціонерам – документ що посвідчує особу (паспорт), представникам акціо
нерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,
оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ який
посвідчує особу (паспорт).
Представником акціонера – юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша уповноважена особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це
Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає участі на цих Загальних зборах
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
18158
23817
Основні засоби (за залишковою вартістю)
8087
8774
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
6187
7718
Сумарна дебіторська заборгованість
2645
6199
Гроші та їх еквіваленти
25
69
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
8649
14044
Власний капітал
15532
20927
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
5500
5500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
2626
2890
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-5395
-2787
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.)
Голова Наглядової ради

Тулуб І.Б.

Акціонерна компанія «Харківобленерго»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АК «Харківобленерго»
Протокол № 3/2018 від 06.03.2018 року
До уваги акціонерів
Акціонерної компанії «Харківобленерго» (далі – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00131954),
місцезнаходження товариства: Україна, 61037, Харківська обл.,
м. Харків, вул. Плеханівська, 149.
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів
АК «Харківобленерго» !
Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 61037,
м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу).
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 16.04.2018, з 08 години
30 хвилин до 09 години 30 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 16.04.2018
о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
загальних зборах, встановлена 10.04.2018 (станом на 24 годину).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань)
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства
та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних
зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за
наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за
2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
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8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до
результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з
членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
13. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради
Товариства.
14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою
http://www.oblenergo.kharkov.ua.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного річних загальних зборів, акціонери АК «Харківобленерго» можуть
ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати
проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з
08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (в п’ятницю – до 15 години
45 хвилин, обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин),
за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, кімната 314, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 08 години
30 хвилин до 09 години 30 хвилин.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є фінансовий
директор АК «Харківобленерго» Бардась Андрій Анатолійович.
Телефон для довідок: (057) 740-11-26, (057) 740-10-46, факс: (057) 731-24-86,
е - mail: kanc@obl.kh.energy.gov.ua
Товариство до початку загальних зборів, у встановленому ним порядку,
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової
ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту
порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про
включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція
вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов’язково подається пропозиція
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу
акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних
зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками
5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних
зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше
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5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених
абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про
акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав,
визначених статутом Товариства.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення
загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити
рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у
включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено
акціонеру.
Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або
інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа
юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної
громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним
чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про
електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності АК «Харківобленерго» (тис. грн) *
Найменування показника
Період
2016
2017
Усього активів
3 732 493
5 570 320
Основні засоби
2 106 336
3 555 216
Запаси
26 900
43 367
Сумарна дебіторська заборгованість
1 460 361
1 780 746
Грошові кошти та їх еквіваленти
4 686
64 955
Нерозподілений прибуток
(85 122)
(51 294)
Власний капітал
2 504 580
3 868 958
Зареєстрований (статутний) капітал
64 135
64 135
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
139 152
345 243
Поточні зобов'язання і забезпечення
1 088 761
1 356 119
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
(99 571)
31 036
Середньорічна кількість акцій (шт.)
256 540 760 256 540 760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.12
(0.39)
(грн.)
* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків
зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським
висновком, буде надана на загальних зборах Товариства.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

(далі за текстом – ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
або «Товариство»),
місцезнаходження якого: Україна,73000, м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться 19 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна,
73000, м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5, поверх 5, зала селекторних нарад.Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за
адресою: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5, поверх 5, зала
селекторних нарад.Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго», буде складено станом на 24 годину 15 квітня 2018 року.
Проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та
висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання
нових договорів.
15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з АТ «ОЩАДБАНК» та укладення нових
договорів.
17. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Адреса веб-сайту ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – https://ksoe.com.
ua/.
Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних
зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та
з проектом договору про викуп товариством акцій, за місцезнаходженням

ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – м. Херсон, вул. Пестеля, 5, фінансовий відділ (3 поверх), у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до
15.00 години (перерва з 12 години 33 хвилин до 13 години 21 хвилини), а в
день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – начальник фінансового відділу Резнік Анатолій Павлович.
Телефон для довідок: (0552)-48-02-10.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати
проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з
цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером
до складу органів Товариства.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати
паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену
відповідно до законодавства України.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі
та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими
документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних
зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на
реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та 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. 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.
Правління ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор»

Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Божедарівський елеватор» (код
ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул. Виконкомівська, буд. 1, смт. Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі товариство) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться
17 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення річнихзборів: зал засідань №1 ПрАТ «Божедарівський елеватор», вул. Виконкомівська,
буд. 1, смт. Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл.,
52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде
проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2018 року.
Перелік питань,
що виносяться на голосування
(проект порядку денного)
1. Обрання лічильної комісіїзагальних зборів товариства.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2017 рік.

3. Розподіл збитку товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізоратовариства за 2017 рік.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом року з дня прийняття рішення загальними зборами товариства.
6. Про схвалення значних правочинів та правочинів з заінтересованістюу порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на
їх вчинення.
7. Про внесення змін до Статуту товариства.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі: Коробка Софія Василівна, Єгорова Любов Миколаївна, Бухало Любов Іванівна.
2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2017 рік.
3. Збиток товариства у сумі 4 845 000 гривень за 2017 рік компенсуватиза рахунок майбутніх прибутків.
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4. Звіт наглядової ради, звіт директора та звіт ревізора товариства приняти до уваги.
5. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів протягом
року з дня прийняття цього рішення загальними зборами:
5.1. договорів складського зберігання сукупної граничної вартості не
більше 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень протягом року з моменту
прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів;
5.2. договорів про надання Приватному акціонерному товариству «Божедарівський елеватор» зворотної безпроцентної фінансової допомоги на
сукупну граничну вартість не більше 60 000 000,00 (шістдесяти мільйонів)
гривень.
6. Схвалити укладені значні правочини та правочини з заінтересованістю у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на
їх вчинення (відповідно до ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»):
- Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський
елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю
«Борова-Агро» (позикодавець) №110417 від 11.04.2017 р. про надання безпроцентної фінансової допомоги на суму 1 000 000,00 гривень.
- Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський
елеватор»(позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю
«Барвінкове-Агро» (позикодавець) про надання безпроцентної фінансової
допомоги № 100517Б від 10.05.2017 р на суму 1 000 000,00 гривень.
- Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський
елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю
«Дергачі-Агро» (позикодавець) про надання безпроцентної фінансової допомоги № 100517 Д від 10.05.2017 р на суму 500 000,00 гривень.
- Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю«Аграрні
технології» (позикодавець) про надання безпроцентної фінансової допомоги
№ 100517 АТ від 10.05.2017 р. на суму 1 000 000,00 гривень.
- Угода від 31.05.2017 р. про припинення зобовязання прощенням боргу
Приватного акціонерного товариства«Божедарівський елеватор» (позичальник) до договору №110417 від 11.04.2017 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Борова-Агро» (позикодавець)на суму 1 000 000,00
гривень.
- Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський
елеватор»
(позичальник)
та
Товариством
з
обмеженою
відповідальністю«Аграрні технології» (позикодавець) про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги № 030817 від 03.08.2017 р. на суму
5 200 000,00 гривень.
- Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський
елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю
«Апостолове-Агро» (позикодавець) про надання зворотної безпроцентної
фінансової допомоги № 301017 від 30.10.2017 р. на суму 5 500 000,00 гривень.
- Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський
елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю
«Апостолове-Агро» (позикодавець) про надання зворотної безпроцентної
фінансової допомоги №240118 від 24.01.2018 р. на суму 5 700 000,00 гривень.
- Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський
елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю
«Апостолове-Агро» (позикодавець) про надання зворотної безпроцентної
фінансової допомоги №060318 від 06.03.2018 р. на суму 7 000 000,00 гривень.
- Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський
елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю
«Любашівський елеватор» (позикодавець) про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №291116 від 29.11.2016 р. на суму 1 000 000,0
гривень.
- Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський
елеватор» (позичальник) та Приватним акціонерним товариством «Балтське хлібоприймальне підприємство» (позикодавець) про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.06.2015 р., на суму
6 000 000,0 гривень.
7. Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його у новій
редакції. Директора Товариства Слободянюка Дмитра Івановича уповноважити на підписання Статуту товариства у новій редакції.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також іншу інформацію, передбачену законом: https://usilos.com/bozhedar.
Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал за-

сідань №1 ПрАТ «Божедарівський елеватор», вул. Виконкомівська, буд. 1,
смт. Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» - головний бухгалтер Шаповал Валентина Петрівна.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направити
акціонерному товариству письмові запитання щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних
зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства
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. 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. Представником
акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного
товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право 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.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у загальних зборах:У разі особистої участі акціонера - фізичної особи –особистий паспорт акціонера; у разі участі представника акціонера – довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депозитарною установою у
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
порядку.
Для юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження особи,
яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтересів юридичної особи директором, головою правління – витяг з Єдиного державного
реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особистий паспорт особи,
яка представляє інтереси юридичної особи. 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, засвідчується печаткою юридичної особи та відповідним підписом.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
звітний попередній
період
період
Усього активів
3 651
4 396
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2 746
2 610
Запаси
413
159
Сумарна дебіторська заборгованість
466
1 609
Грошові та їх еквіваленти
11
5
Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток)
-11 051
-6 206
Власний капітал
-8 664
-3 819
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
578
578
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
235
276
Поточні зобов'язання і забезпечення
12 080
7 939
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-4 845
-860
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2 311 676 2 311 676
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцій
-2,09588
-0,37202
(грн)
Директор

Слободянюк Д.І.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ
УКРАЇНИ»

(місцезнаходження:04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8)
(надалі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2018 року о
15 год. 00 хв. за адресою:м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 4 поверх,
кімната 422.
Перелік питань,
включених до проекту порядку денного позачергових
Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».
2. Про обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «НДУ».
3. Про обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «НДУ».
4. Про регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «НДУ».
5. Щодо виплати винагороди членам Наглядової ради ПАТ «НДУ» - незалежним директорам.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
7. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства
«Національний депозитарій України».
8. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
9. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),
що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», та визначення
уповноваженої особи на їх підписання.
Адреса веб-сайту ПАТ «НДУ», на якому розміщено повідомлення про
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» та станом на
дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», перелік документів, що
має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ»: www.csd.ua.Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах
ПАТ «НДУ» буде здійснюватися 17 квітня 2018 року з 14 год. 00 хв. до
14 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 4 поверх, кімната
422.Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з
переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ», складеному у порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину
11 квітня 2018 року.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «НДУ» (12.03.2018 року):
- загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «НДУ» становить 10 320
(десять тисяч триста двадцять).
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПАТ «НДУ» становить 10 129 (десять тисяч сто двадцять дев’ять).
Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвід-

чує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно
мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ»
(довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без
довіреності).Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити
свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних
зборів акціонерів Товариства особисто.У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.У разі,
якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження
щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх
згодою одним із співвласників або їх загальним представником.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою
на це її установчими документами.Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того,
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» акціонери можуть ознайомитись з
матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» під
час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», у
робочі дні в понеділок -четвер з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 17.00,
за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 4 поверх, кімната 418, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» - у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами),
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових
Загальних зборів акціонерів під час підготовки до позачергових Загальних
зборів акціонерів ПАТ «НДУ», є Член Правління Тарасенко Олексій Олександрович.
Довідки за тел.: (044) 591-04-33.Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань,
включених до проекту порядку денного та порядку денного позачергових
Загальних зборів ПАТ «НДУ» до дати проведення позачергових Загальних
зборів ПАТ «НДУ».
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «НДУ», а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції, оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
позачергових Загальних зборів ПАТ «НДУ», а щодо кандидатів до складу
органів Товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «НДУ».

Акціонерна компанія «Харківобленерго»
Повідомлення щодо прийнятих рішень позачерговими загальними
зборами акціонерів, які були проведені 12.03.2018 року
Акціонерна компанія «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149,
телефон: (057) 740-15-12,
факс: (057) 731-24-86. Електронна поштова адреса:
kanc@obl.kh.energy.gov.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, які були проведені
12 березня 2018 року, були прийняті наступні рішення:
1. На виконання пункту 13 Розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку
вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання (АК «Харківобленерго») вжити заходи для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення
відповідних суб’єктів господарювання, прийняти рішення про виділ з АК
«Харківобленерго» нового акціонерного товариства – електропостачальника, а саме:

1.1. Повне найменування:
Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»;
Англійською мовою – Private joint stock company «Kharkivenergozbut».
1.2. Скорочене найменування:
Українською мовою – ПрАТ «Харківенергозбут»;
Англійською мовою – PJSC «Kharkivenergozbut».
1.3. Місцезнаходження: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126.
2. Виділити з Акціонерної Компанії «Харківобленерго» приватному акціонерному товариству «Харківенергозбут» частину майна, прав та обов'язків,
згідно з розподільним балансом, який підлягає схваленню Наглядовою радою АК «Харківобленерго» та затвердженню Загальними зборами АК «Харківобленерго».
3. Встановити, що виділ буде здійснюватися з розміщенням акцій приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» виключно серед акціо
нерів АК «Харківобленерго», та зі збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі АК «Харківобленерго», а тому відповідно до
пункту 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України
«Про акціонерні товариства» положення статей 68, 69, 82 та пунктів 2 і 3
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частини шостої статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства» не
застосовуються.
4. Виділ із акціонерної компанії «Харківобленерго» приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» провести відповідно до законодавства
України, зокрема вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.
5. Доручити Виконавчому органу АК «Харківобленерго»:
- розробити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та розподільний баланс;
- подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
заяву та всі необхідні документи на зупинення обігу акцій АК «Харківобленерго», з якого здійснюється виділ;
- опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення про виділ, протягом 30 днів з дати прийняття рішення про виділ.
6. Доручити Наглядовій раді АК «Харківобленерго»:
- схвалити проект плану виділу та пояснення до умов плану виділу;
- схвалити розподільний баланс;
- винести проект плану виділу та розподільний баланс на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго».

7. Створити приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут», статутний капітал якого становитиме 2565407,60 грн. (два мільйона п'ятсот шістдесят п'ять тисяч чотириста сім гривень 60 копійок). Статутний капітал буде
поділено на 256540760 (двісті п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч
сімсот шістдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн.
(одна копійка) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
8. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу приватного
акціонерного товариства «Харківенергозбут» буде визначений після затвердження загальними зборами акціонерної компанії «Харківобленерго».
9. Встановити, що назва та місцезнаходження приватного акціонерного
товариства, що створюється в результаті виділу, а саме: приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут», місцезнаходження 61037, м. Харків,
вул. Плеханівська, 126, є попередніми, а остаточні назва та місцезнаходження буде визначено загальними зборами акціонерів вказаного акціонерного товариства.
10. Уповноважити наглядову раду акціонерної компанії «Харківобленерго» вчинити всі необхідні дії щодо скликання та проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та
балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»
про фінансові результати та баланс Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку
ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2017 рік у розмірі 1470522,13 гривень:
1. Здійснити виплату дивідендів у сумі 1173039,00 гривень, з розрахунку 0,03 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк
до 30 вересня 2018 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру, за наступним графіком виплат:
- до «30» червня 2018 р. – 346531,50 гривень,
- до «31» липня 2018 р. – 275502,52 гривень,
- до «31» серпня 2018 р. – 275502,52 гривень,
- до «30» вересня 2018 р. – 275502,46 гривень,
Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо
акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата
через касу ПрАТ «Аптеки Запоріжжя». Конкретний спосіб отримання дивідендів акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого
законодавства України.
2. Суму прибутку у розмірі 73526,11 гривень залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати на поповнення резервного капіталу
3. Суму прибутку у розмірі 223957,02 гривень залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.
Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до
24.04.2019 року, сукупна гранична вартість кожного з правочинів, не повинна перевищувати:
- для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг,
які є предметом діяльності Товариства - 250 млн. грн.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Аптеки Запоріжжя», а також інформація, зазначена в ч. 4
ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://aptekizp.pat.ua.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попере2017 рік
дній
2016рік
Усього активів
82684
76455
Основні засоби (за залишковою вартістю)
10009
13803
Запаси
47972
33387
Сумарна дебіторська заборгованість
12515
23908
Гроші та їх еквіваленти
6018
2617
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-114
93
Власний капітал
18573
18686
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
3910
3910
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
3384
3368
Поточні зобов'язання і забезпечення
60727
54401
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-207
4275
Середньорічна кількість акцій (шт.)
39101300 39101300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,037608 0,047775

ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ» (далі
Товариство), 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська,4, повідомляє акціонерів
Товариства про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 14-00 год. за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Складська, 4, четвертий поверх, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів буде проводитись за місцем проведення зборів,
початок реєстрації акціонерів о 13-30 год, закінчення о 14-00 год. Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах – 18 квітня 2018 року, станом на 24 годину.
Згідно ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням Товариства у кабінеті юридичного відділу, у робочі дні - з 9 до
16 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління. Довідки за тел. (061) 289-25-58.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 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. Вимоги до змісту
пропозиції та порядок її внесення визначені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства за довіреністю може бути фізична особа або уповноважена особа
юридичної особи. Вимоги до змісту та порядку оформлення довіреності на
право участі та голосування на загальних зборах містяться у ст. 39 Закону
України «Про акціонерні товариства».
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.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Деревцова А.Ф.– голова комісії, Шматко В.Л. – член комісії для здійснення підрахунку голосів
акціонерів під час голосування на Загальних зборах.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про
результати діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про
результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2017 рік.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Акціонерне товариство “Державне акцiонерне товариство “Чорноморнафтогаз”
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
Акціонерне товариство "Державне
акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз"
2. Код за ЄДРПОУ
00153117
3. Місцезнаходження
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 26, оф. 505
4. Міжміський код, телефон та
(044) 537-05-56
факс
5. Електронна поштова адреса
chornomor@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://smida.gov.ua/site/00153117/
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до пп. 10.2.27 Статуту Державного акцiонерного товариства
«Чорноморнафтогаз» Загальними Зборами Товариства прийнято Рiшення
акцiонера №13/2018 вiд 12.03.2018 про припинення повноважень Голови
Правлiння Товариства Нєжнової Свiтлани Володимирiвни з дати прийняття
цього рiшення у зв'язку з внесенням змiн до Статуту Товариства, а також
змiною органiв Товариства,пп.5.2.3 п.5.2 та пп.5.3.23 п.5.3 Контракту №202 вiд
04.04.2016 з Головою Правлiння Товариства Нєжновою С.В., яка перебувала
на цiй посадi 1 рiк 11 мiсяцiв 20 днiв. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Вiдповiдно до пп. 10.2.27 Статуту Державного акцiонерного товариства
«Чорноморнафтогаз» Загальними Зборами Товариства прийнято Рiшення
акцiонера №13/2018 вiд 12.03.2018 про обрання Нєжнової Свiтлани
Володимирiвни Генеральним директором з дня наступного за днем прийняття цього рiшення, строком на 5 рокiв. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства
не володiє. Попереднi посади, якi обiймала Нєжнова С.В. протягом останнiх
п'яти рокiв своєї дiяльностi: - радник Голови Правлiння управлiння справами апарату управлiння Державного акцiонерного товариства «Чорноморнафтогаз», м. Сiмферополь; - начальник департаменту взаємодiї з центральними органами влади та зовнiшнiх зв’язкiв апарату управлiння
Публiчного акцiонерного товариства «Державне акцiонерне товариство
«Чорноморнафтогаз», м. Київ; - Голова Правлiння Публiчного акцiонерного
товариства «Державне акцiонерне товариство «Чорноморнафтогаз»,
м. Київ.
Вiдповiдно до пп. 10.2.27 Статуту Державного акцiонерного товариства
«Чорноморнафтогаз» Загальними Зборами Товариства прийнято Рiшення
акцiонера №13/2018 вiд 12.03.2018 про припинення повноважень Першого
заступника Голови Правлiння Товариства Кондратова Андрiя Вiкторовича з
дати прийняття цього рiшення у зв'язку з внесенням змiн до Статуту Товариства, а також змiною органiв Товариства, пп.7.3.3 п.7.3 та пп.7.4.8 п.7.4
Контракту укладеного з Першим заступником Голови Правлiння Товариства
Кондратовим А.В., який перебував на цiй посадi 1 рiк 1 мiсяць 20 днiв. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Вiдповiдно до пп. 10.2.27 Статуту Державного акцiонерного товариства
«Чорноморнафтогаз» Загальними Зборами Товариства прийнято Рiшення
акцiонера №13/2018 вiд 12.03.2018 про обрання Кондратова Андрiя
Вiкторовича Першим заступником Генерального директора з дня наступного за днем прийняття цього рiшення, строком на 5 рокiв. Особа не надала
згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй або часткою в статутному
капiталi Товариства не володiє. Попереднi посади, якi обiймав Кондратов А.В. протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi:- заступник директора з адмiнiстративно -правових питань Державного пiдприємства
«Зовнiшторгвидав України», м. Київ; - перший заступник директора Державного пiдприємства «Зовнiшторгвидав України», м. Київ; - директор юридичного департаменту Державного агенства України з iнвестицiй та управлiння
нацiональними проектами України, м. Київ; - заступник Голови Правлiння
апарату управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Державне
акцiонерне товариство «Чорноморнафтогаз», м.Київ; - Перший заступник
Голови Правлiння апарату управлiння Публiчного акцiонерного товариства
«Державне акцiонерне товариство «Чорноморнафтогаз», м.Київ.
Вiдповiдно до пп. 10.2.27 Статуту Державного акцiонерного товариства
«Чорноморнафтогаз» Загальними Зборами Товариства прийнято Рiшення
акцiонера №13/2018 вiд 12.03.2018 про припинення повноважень Члена
Правлiння Товариства Горобця Петра Васильовича з дати прийняття цього

рiшення у зв'язку з внесенням змiн до Статуту Товариства, а також змiною
органiв Товариства, пп.7.3.3 п.7.3 та пп.7.4.8 п.7.4 Контракту укладеного з
Членом Правлiння Товариства Горобцем П.В., який перебував на цiй посадi
3 роки 6 мiсяцiв 10 днiв. Особа не надала згоду на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Вiдповiдно до пп. 10.2.27 Статуту Державного акцiонерного товариства
«Чорноморнафтогаз» Загальними Зборами Товариства прийнято Рiшення
акцiонера №13/2018 вiд 12.03.2018 про обрання Горобця Петра Васильовича Членом Дирекцiї з дня наступного за днем прийняття цього рiшення,
строком на 5 рокiв. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом
акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Попереднi
посади, якi обiймав Горобець П.В. протягом останнiх п'яти рокiв своєї
дiяльностi: - завiдувач вiддiлу стандартизацiї вiддiлення стандартизацiї та
розробки нормативних документiв ДП «Науково-дослiдний iнститут нафтогазової промисловостi», м.Київ; - заступник начальника департаменту представництва та взаємодiї апарату управлiння Публiчного акцiонерного товариства
«Державне
акцiонерне
товариство
«Чорноморнафтогаз»,
м. Сiмферополь; - заступник начальника департаменту представництва та
взаємодiї апарату управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Державне акцiонерне товариство «Чорноморнафтогаз», м. Київ; - заступник начальника департаменту органiзацiї виробничої дiяльностi апарату
управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Державне акцiонерне товариство «Чорноморнафтогаз», м. Київ; - заступник Голови Правлiння апарату управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Державне акцiонерне
товариство «Чорноморнафтогаз», м. Київ.
Вiдповiдно до пп. 10.2.27 Статуту Державного акцiонерного товариства
«Чорноморнафтогаз» Загальними Зборами Товариства прийнято Рiшення
акцiонера №13/2018 вiд 12.03.2018 про припинення повноважень Члена
Правлiння Товариства Жадана Миколи Миколайовича з дати прийняття
цього рiшення у зв'язку з внесенням змiн до Статуту Товариства, а також
змiною органiв Товариства, пп.7.3.3 п.7.3 та пп.7.4.8 п.7.4 Контракту укладеного з Членом Правлiння Товариства Жаданом М.М., який перебував на цiй
посадi 3 роки 6 мiсяцiв 10 днiв. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє.
Вiдповiдно до пп. 10.2.27 Статуту Державного акцiонерного товариства
«Чорноморнафтогаз» Загальними Зборами Товариства прийнято Рiшення
акцiонера №13/2018 вiд 12.03.2018 про обрання Жадана Миколу Миколайовича Членом Дирекцiї з дня наступного за днем прийняття цього рiшення,
строком на 5 рокiв. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом
акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Попереднi
посади, якi обiймав Жадан М.М. протягом останнiх п'яти рокiв своєї
дiяльностi: - заступник начальника вiддiлу зовнiшнiх зв’язкiв департаменту
взаємодiї з центральними органами влади i зовнiшнiх зв’язкiв Публiчного
акцiонерного товариства «Державне акцiонерне товариство «Чорноморнафтогаз», м.Сiмферопiль; - директор дочiрнього пiдприємства
«Чорноморнафтогазiнвест» Публiчного акцiонерного товариства «Державне акцiонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (за сумiсництвом), м.
Сiмферопiль; - начальник вiддiлу зовнiшнiх зв’язкiв департаменту взаємодiї
з центральними органами влади i зовнiшнiх зв’язкiв Публiчного акцiонерного
товариства «Державне акцiонерне товариство «Чорноморнафтогаз», м.
Сiмферопiль; - начальник вiддiлу зовнiшнього представництва департаменту представництва та взаємодiї Публiчного акцiонерного товариства «Державне акцiонерне товариство «Чорноморнафтогаз», м.Сiмферопiль; - радник Голови Правлiння вiддiлу економiки та фiнансiв апарату управлiння
Публiчного акцiонерного товариства «Державне акцiонерне товариство
«Чорноморнафтогаз», м.Київ; - радник Голови Правлiння Публiчного
акцiонерного товариства «Державне акцiонерне товариство «Чорноморнафтогаз», м.Київ.
Вiдповiдно до пп. 10.2.27 Статуту Державного акцiонерного товариства
«Чорноморнафтогаз» Загальними Зборами Товариства прийнято Рiшення
акцiонера №13/2018 вiд 12.03.2018 про припинення повноважень Члена
Правлiння Товариства Крамара Юрiя Миколайовича з дати прийняття цього
рiшення у зв'язку з внесенням змiн до Статуту Товариства, а також змiною
органiв Товариства, пп.7.3.3 п.7.3 та пп.7.4.8 п.7.4 Контракту укладеного з
Членом Правлiння Товариства Крамаром Ю.М., який перебував на цiй
посадi 1 рiк 2 мiсяцi 20 днiв. Особа не надала згоду на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Вiдповiдно до пп. 10.2.27 Статуту Державного акцiонерного товариства
«Чорноморнафтогаз» Загальними Зборами Товариства прийнято Рiшення
акцiонера №13/2018 вiд 12.03.2018 про обрання Крамара Юрiя Миколайовича Членом Дирекцiї з дня наступного за днем прийняття цього рiшення,
строком на 5 рокiв. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом
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акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Попереднi
посади, якi обiймав Крамар Ю.М. протягом останнiх п'яти рокiв своєї
дiяльностi: - головний фахiвець вiддiлу формування фiнансових ресурсiв та
фiнансового контролю Фiнансового управлiння, заступник начальника цього ж вiддiлу, головний фахiвець сектору аналiзу та оперативного облiку боргових зобов’язань управлiння боргових зобов’язань Департаменту боргових
зобов’язань, економiки та фiнансiв, головний фахiвець сектору фiнансiв
управлiння економiки та фiнансiв Департаменту бухгалтерського облiку,
звiтностi та фiнансiв, головний фахiвець сектору фiнансiв Управлiння
економiки та фiнансiв ДК «Газ України» Нацiональної акцiонерної компанiї

«Нафтогаз України», м.Київ; - головний бухгалтер апарату управлiння
Публiчного акцiонерного товариства «Державне акцiонерне товариство
«Чорноморнафтогаз» м. Київ.
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
Генеральний директор ___________ Нєжнова Свiтлана Володимирiвна
			
М.П. 		
14.03.2018

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного
товариства «Сад України» (місцезнаходження: 24714,

11.00 за адресою місцезнаходження товариства: Вiнницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 1, кабінет «бухгалтерія». Посадова
особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Піддубний О.П. Тел. для довідок: (04349) 2-1103. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за
адресою: http://sad-ukraine.com.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
За 2017 рік За 2016 рік
Усього активів
19311
14803
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5477
3075
Запаси
6487
2913
Сумарна дебіторська заборгованість
2660
967
Гроші та їх еквіваленти
1731
1694
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
13472
9490
Власний капітал
18679
14697
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
804
804
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
632
106
Чистий фінансовий результат: прибуток
3982
2157
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
32116568
32116568
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
1,23797
0,67059
(грн)

Вiнницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 1; код ЄДРПОУ
00414316) відбудуться 21 квітня 2018 року о 13.00 год. за адресою: 24714,
Вiнницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 1, в адміністративному приміщенні товариства, кабінет №4. Реєстрація акціонерів
та їх представників з 12:30 до 12:50 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 ПрАТ «Сад України» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку проведення
та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.та перспективи діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Генерального директора. 4. Звіт Ревізора за 2017 р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.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 діяльності 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 понеділка по п’ятницю) з 09.00 до
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 «МАКIЇВКОКС»

2. Код за ЄДРПОУ 32598706
3. Місцезнаходження 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А.
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 3401415, (062) 3401419
5. Електронна поштова адреса openinf@mkoks.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://www.mkoks.com.ua/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
13.03.2018р.
відбулися
зміни
в
складі
посадових
осіб
ПрАТ «МАКIЇВКОКС», а саме:
- припинено з 13.03.2018 року повноваження (звільнено з посади) голови Правління Давідзона Олексія Романовича (паспорт ВВ №302402 виданий 28.01.1998р. Київським РВ ДГУ УМВС України в Донецькій області) на
підставі рішення Наглядової ради товариства (протокол б/н вiд
13.03.2018р.). Рішення прийняте на підставі заяви про звільнення за власним бажанням від 26.02.2018р. Особа перебувала на посаді з 10.04.2017р.
Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
- обрано з 14.03.2018 року на посаду голови Правління Кузьмичова Леоніда
Леонідовича на підставі рішення Наглядової ради товариства (протокол б/н вiд
13.03.2018р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання голови Правлiння. Посадову особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: юрисконсульт, голова правління. Особа акціями товариства не володiє. Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади 		
Кузьмичов Леонід Леонідович
Голова Правлiння
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)
14.03.2018 (дата)
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Наглядова рада ПрАТ «Сад України»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні:
Генеральний директор ПрАТ «Сад України» Колісник В.К. 15.03.2018 р.
Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміський код та
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО 0904», 00435560,

03151 м. Київ проспект Повiтрофлотський,
буд.72, (044) 249-02-51
2. Дата розкриття повного 16.03.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
http://00435560.smida.gov.ua
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОЛІЯ», ідентифікаційний код 00373869, місцезнаходження:

№

вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (далі за текстом – «Товариство»),
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства
(далі за текстом – «Загальні збори») 25 квітня 2018 року за адресою:
вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (приміщення актового залу).
Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 25 квітня 2018 року з
14 год. 00 хв. по 14 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.
Перелік питань, вклю- Проекти рішень з питань, включених до проекту
чених до проекту попорядку денного:
рядку
денного:
Обрання членів
Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:
лічильної комісії
голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатолі1.
Загальних зборів.
ївни, членів лічильної комісії – Головатого Артема
Олеговича, Довганя Івана Любомировича.
Обрання секретаря Обрати секретарем Загальних зборів Погребнюк
2.
Загальних зборів.
Олену Олександрівну.
Затвердження
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
3. річного звіту
Товариства.
Розподіл прибутку
Прибуток, отриманий Товариством за результатами
5. (покриття збитків)
діяльності в 2017 році, у розмірі 26 325тис. грн., заТовариства.
лишити нерозподіленим.
Прийняття рішення 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про
за наслідками розгля- результати діяльності у 2017 році.
6. ду звіту Наглядової 2. Затвердити звіт директора Товариства про реради, звіту виконав- зультати фінансово-господарської діяльності за
2017 рік.
чого органу.
Зміна типу
Змінити тип Публічного акціонерного товариства
7.
Товариства.
«Кіровоградолія» з публічного на приватний.
Зміна найменування 1. Змінити повне найменування товариства з ПублічТовариства.
ного акціонерного товариства «Кіровоградолія» на
Приватне акціонерне товариство «Кропивницький
олійноекстракційний завод».
8.
2. Змінити скорочене найменування товариства з
ПАТ «Кіровоградолія» на: ПрАТ «Кропивницький
олійноекстракційний завод», ПрАТ «Кропивницький
ОЕЗ».
Внесення змін до
1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Пристатуту. Затверватного акціонерного товариства «Кропивницький
дження статуту
олійноекстракційний завод» затвердити у новій реТовариства в новій дакції.
редакції.
2. Уповноважити голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та секретаря Загаль9.
них зборів Погребнюк Олену Олександрівну підписати статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної
реєстрації змін до установчих документів в органах
державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.
Припинення
Припинити повноваження наступних членів Нагляповноважень членів дової ради Товариства:
Наглядової ради
1) Лук’яненко Вікторії Олександрівни (представник
Товариства.
акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);
2) Усачової Анастасії Іванівни (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);
10.
3) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник
акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);
4) Ласкаржевського Владислава Олександровича –
незалежний член наглядової ради (незалежний директор);
5) Бобошка Івана Олексійовича - незалежний член
наглядової ради (незалежний директор).
Обрання членів На- 1. (а) затвердити умови цивільно-правових договоглядової ради, затвер- рів, що укладатимуться з членами Наглядової ради
дженняумовцивільно- Товариства (згідно з запропонованими проектами);
правових договорів, (б) встановити, що члени Наглядової ради Товарищо укладатимуться з ства виконують свої обов’язки на безоплатній осноними, встановлення ві;
11.
розміру їх винагороди, (в) обрати директора Товариства уповноваженою
обрання особи, яка особою на підписання цивільно-правових договорів
уповноважується на з членами Наглядової ради Товариства.
підписання договорів 2. Кумулятивне голосування.
з членами Наглядової
ради.
Прийняття рішення Надати згоду (попередньо) на вчинення значних
про попереднє надан- правочинів, які можуть вчинятися Товариством у
12.
ня згоди на вчинення строк до 24 квітня 2019 року (включно), за умови
попереднього погодження таких правочинів

значних правочинів.

Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю
5 (п’ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна,
застава (у тому числі іпотека), порука, надання або
одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
Найменування показника
період
звітний звітний
2017р.
2016р.
Усього активів (Ф1стр.1300-1170-1045-1040-1035395463 390563
1030), тис. грн.
Основні засоби(Ф1 стр.1000+1010), тис. грн.
235400 203885
Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн.
Запаси(Ф1 стр.1005+1100), тис. грн.
9097
9232
Сумарна дебіторська заборгованість ( Ф1стр.1125+113 150903 176736
0+1135+1155+1190), тис. грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти (ф-1 стр.1165+1166),
64
711
тис. грн.
Нерозподілений прибуток (Ф1 стр.1420), тис. грн.
39212
41104
Власний капітал (Ф1 стр.1405+1410+1415), тис. грн.
196337 168121
Статутний капітал (Ф1 стр.1400), тис. грн.
105527 105527
Довгострокові зобов’язання (Ф1 стр.1515), тис. грн.
89538
86742
Поточні зобов’язання (Ф1 стр.1695-1660), тис. грн.
9316
6379
Чистий прибуток (збиток) (Ф2 стр.2350 або 2355), тис. грн. 26325
28217
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5 276 353 5 276 353
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.),
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
0
0
акцій протягом періоду, тис. грн.
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.
4,98924 5,34782
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
346
341
Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: http://
kirovogradoliya.pat.ua. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах, є 19 квітня 2018 року (станом на 24.00 годину). Станом на 26 лютого 2018 року (дата складення переліку осіб, яким надсилається
повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих
іменних акцій Товариства складає: 5 276 353 шт.; загальна кількість голосуючих
акцій Товариства складає: 5 234 232 шт. Для участі у Загальних зборах при собі
слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для
представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження
представника на участь у Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право
участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається
її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних
зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час
відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не
виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його
місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до
проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів
до дати проведення зборів. Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні
товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж
за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів
до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення
Загальних зборів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: вул. Урожайна, буд. 30 (адміністративна будівля, каб.1), м. Кропивницький у робочі дні та у робочий час (з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до
13:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Товариства – Братуняк Олег Федорович.Довідки за телефоном: (0522)
390128.Директор ПАТ «Кіровоградолія» О.Ф. Братуняк
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№52, 16 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

(01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139, код за ЄДРПОУ 00480862)
Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 17 квітня 2018 року об
11.00 за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-Б, Готель «Салют»,
конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у
Загальних зборах буде проводитись 17 квітня 2018 року з 10.30 до
11.00 години за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації
та участі у Загальних зборах учасникам Загальних зборів необхідно
мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на Загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах - станом на 24 годину 11 квітня 2018р.
Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства
за 2017 рік.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за
2017 році.
5. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за
2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії.
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.
14. Скасування рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» по питанню 11, яке прийняте 06 листопада 2015р. та
оформлене Протоколом № 36 Загальних зборів від 06.11.2015р.
15. Про стратегію корпоративної співпраці.
На дату складання переліку акціонерів 03.03.2018р., яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства складає 11 604 002, в тому числі викуплені акції - 44850, голосуючі акції - 11073360. Інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, повідом
лення про проведення загальних зборів, інформація про загальну
кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах розміщені на www.
kievmedpreparat.com. Акціонери можуть ознайомитись з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом договору про викуп Товариством акцій: до дати проведення Загальних зборів - у робочі дні з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 години
за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 139,
1-й поверх, переговорна № 6); у день проведення Загальних зборів –
м.Київ, вул. І.Мазепи, 11-Б, Готель «Салют», конференц-зал, з 10.30
до 11.00. Кожний акціонер має право від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних
зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до початку Загальних зборів ставити
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, вносити
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, оскаржувати рішення про відмову у включенні
пропозицій до проекту порядку денного до суду.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів То-
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вариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується
на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується
цим акціонером до складу органів товариства. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної
особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним
чи комунальним майном. Довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріу
сом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а
також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер
має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних
зборах акціонерного товариства. До закінчення строку, відведеного на
реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий
орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 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. Підсумки голосування з
питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома
акціонерів шляхом розміщення на web-сторінці www.kievmedpreparat.
com протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів. Довідки за телефоном: 490-75-19. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Семененко О.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства ПАТ «Київмедпрепарат» (тис.грн.)
Найменування показника
період
звітний,
попередній,
2017р.
2016р.
Усього активів
1388881
1283251
Основні засоби
185901
168025
Довгострокові фінансові інвестиції
54118
148085
Запаси
487467
431599
Сумарна дебіторська заборгованість
379355
379644
Грошові кошти та їх еквіваленти
11067
850
Нерозподілений прибуток
277615
240869
Власний капітал
600307
562179
Статутний капітал
290100
290 100
Довгострокові зобов'язання
541934
367 701
Поточні зобов'язання
246640
353 371
Чистий прибуток (збиток)
38746
50 691
Середньорічна кількість акцій (шт.)
11576623
11 596 729
Кількість власних акцій, викуплених
44850
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
619
0
викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
1184
1177
періоду (осіб)
Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство
«Шаргородське АТП - 10528»

(код ЄДРПОУ 13335481, місцезнаходження: 23500, Вінницька
область, місто Шаргород, вулиця Леніна, 288, електронна адреса
atp10528@gmail.com , тел/факс (04344) 2-26-62)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 26 квітня
2018 року о 10.00 год.,
Місце проведення річних Загальних зборів: 23500, Вінницька область, місто Шаргород, вулиця Героїв Майдану, 288, клуб Товариства
(клуб Товариства нумерації не має).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 55 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
Загальних зборах станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.
Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати документ, що
посвідчує особу.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам)
та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника
на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі
на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися
депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного
Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Перелік питань,
включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів,
прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних
зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій
редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства:
«Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізора».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради.
10.Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Наглядової ради та Ревізором.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш
як одного року з дати прийняття такого рішення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,
а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України
«Про акціонерні Товариства»: shargor10528.com.ua.
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: 23500, Вінницька область, місто Шаргород, вулиця Леніна, 288, адмінбудинок Товариства, бухгалтерія (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення.
Відповідальний – Костур Володимир Петрович, тел.(04344)2-26-62.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та
визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Голова правління
ПрАТ Костур Володимир Петрович.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Приватне акціонерне товариство
«Вінницький дослідний завод»

(код за ЄДРПОУ 00383780, місцезнаходження: 21100, місто
Вінниця, провулок Островського, будинок 21, ел.поштова адреса par@00383780.pat.ua; тел/факс (0432) 61-86-49)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів:
24.04.2018 року о 10 год.00 хв.,
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок,
кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних
Загальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах на 24 годину 18.04.2018 року.
Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ,
що посвідчує особу.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого
представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від
імені юридичної особи видається її органом.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів,
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту
порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Перелік питань,
включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови 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 Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків
Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової
звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: - www.00383780.pat.ua.
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до річних Загальних
зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: 21100, місто
Вінниця, провулок Островського, 21, адмін. будинок, приймальня (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Дідичук Олександр Семенович, тел.
(0432) 61-86-49
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом
ленні. Директор ПрАТ «Вінницький дослідний завод» О.С.Дідичук.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство
«Вінницяагротранссервіс»

(код за ЄДРПОУ 00415037, місцезнаходження: 21022,
Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського,
будинок 42-Б; електронна адреса – par@00415037.pat.ua,
тел/факс(0432) 52-22-30)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів:
26.04.2018 року о 10 год.00 хв.,
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад (кімната нарад нумерації не має).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних
Загальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год.
50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах на 24 годину 20.04.2018 року.
Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ,
що посвідчує особу.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого
представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від
імені юридичної особи видається її органом.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів,
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту
порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Перелік питань,
включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови 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 Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків
Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової
звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення.
Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України
«Про акціонерні Товариства»: - www.00415037.pat.ua.
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у
робочі дні з 09.30 до 16.00 за адресою Товариства: 21022, Вінницька
область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, приймальна (кімнати нумерації не мають), а в день зборів за місцем їх
проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради – Орлик Алла Василівна,
тел. для довідок (0432) 52-22-30
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом
ленні. Директор ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» Ю.О.Ільїн.
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство
«Брацлавське спеціалізоване підприємство
«Агромаш»,

(ЄДРПОУ 00902470, місцезнаходження: 22870, Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, буд. 49,
ел.поштова скринька - par@00902470.pat.ua; тел/факс.(04331) 51373)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20.04.2018
року о 10 год.00 хв.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 22870, Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, 49, адмін.будинок, кабінет директора (кабінет
директора нумерації не має).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
Загальних зборах станом на 24 годину 16.04.2018 року.
Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що
посвідчує особу.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам)
та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника
на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі
на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися
депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного
Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів,
прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних
зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства
за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів
Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів
Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як
одного року з дати прийняття такого рішення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,
а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України
«Про акціонерні Товариства»: www.00902470.pat.ua.
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, 49,
адмін. будинок, кабінет директора, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Солов’йов Руслан Григорович, тел. (04331) 51-3-73.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПАТ «Брацлавське СП «Агромаш» Солов’йов Р.Г.

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД»

(далі -Товариство), 03151, м. Київ, вул. Сім`ї Ідзиковських, буд. 39.
2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або
залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 19 квітня 2018 року о 14.00, м.Київ, вул. Сім`ї Ідзиковських, буд. 39,
кабінет Генерального директора (кімната № 31).
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 19 квітня 2018 року.
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13.04.2018 р.
5) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень Генеральному
директору Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції і
здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами
Наглядової ради Товариства.
13. 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, із зазначенням характеру
правочинів та їх граничної сукупної вартості.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного
По першому питанню порядку денного: Проект рішення: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі: Голова Лічильної комісії: Ангел Ю.Л. По другому питанню порядку денного: Проект рішення:
Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів у складі: Голова зборів –
Погиба Л.О.;Секретар зборів –Маслюк А.В. По третьому питанню порядку денного: Проект рішення Затвердити звіт Генерального директора про
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та завдання на
2018 рік. По четвертому питанню порядку денного: Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.По п’ятому питанню порядку денного: Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
По шостому питанню порядку денного: Проект рішення: Затвердити
річний звіт Товариства за 2017 рік.
По сьомому питанню порядку денного: Проект рішення: Дивіденди
за 2017 рік не нараховувати.
По восьмому питанню порядку денного: Проект рішення: Визнати роботу Генерального директора по результатах фінансовогосподарської діяльності товариства за 2017 рік задовільною. Визнати
роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною. Визнати
роботу Ревізора Товариства за 2017 рік задовільною. По дев’ятому питанню порядку денного: Проект рішення: внести зміни та доповнення
до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та
надати повноваження Генеральному директору Товариства Погибі Леоніду Олександровичу на підписання Статуту Товариства у новій редакції
і здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.По десятому питанню порядку денного: Проект рішення: Внести зміни та
доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження
їх у новій редакції. По одинадцятому питанню порядку денного: Проект рішення: У зв’язку із закінченням терміну дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – Михайленко В.В.; Члени Наглядової ради – Хомазюк Б.Д.,
Опольський.В. Б. .По дванадцятому питанню порядку денного: Проект рішення: Обрати Наглядову раду в кількості 3-х членів строком на

3 роки у складі:Члени Наглядової ради Михайленко В.В., Хомазюк Б.Д.,
Оольський.ВБ. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з Головою та іншими членами Наглядової ради, на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цих договорів з членами Наглядової ради, Генерального директора Погибу Л.О.
13) По тринадцятому питанню порядку денного: Проект рішення:
Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Встановити граничну сукупність вартості таких правочинів у сумі 25000 тис. грн.
Примітки. Проект порядку денного та проекти рішень затверджені
Наглядовою радою
5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст.35 Закону Украї
ни «Про акціонерні товариства»: http://kievpromzviazokbud.com.ua
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у
робочі дні, робочий час з 8.00 до 17.00 та в доступному місці – приймальні Генерального директора, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними
документами: Генеральний директор Погиба Леонід Олександрович.
Тел. для довідок: (044) 242-55-91
7) Про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів,
а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися
(відповідно до вимог ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»): Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за
20 днів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше
ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція подається в
письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.
8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
Товариства може містити завдання щодо голосування. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.
Якщо довіреність містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування, а
інакше представник голосує на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
9) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попере2017
дній 2016
Усього активів
1821
873
Основні засоби (за залишковою вартістю)
238
270
Запаси
134
133
Сумарна дебіторська заборгованість
502
465
Гроші та їх еквіваленти
946
2
Нерозподілений прибуток (непокритий
-3306
-2835
збиток)
Власний капітал
- 1837
-1366
Зареєстрований (пайовий/статутний)
3
3
капітал
Довгострокові зобов’язання і
0
0
забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
3658
2239
Чистий фінансовий результат: прибуток
-469
-269
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
11217
11217
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-42
-24
(грн)
Генеральний директор
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
До уваги акціонерів!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
(надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ-01431386, місцезнаходження:
42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «20» квітня 2018
року о 12 – 00 годині за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, актовий зал № 1.
Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
20.04. 2018 року, з 11 – 00 до 11 – 45 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах:
«16» квітня 2018 року станом на 24 годину
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
Припинити повноваження лічильної
повноважень лічильної комісії, обраної загальним зборами
комісії. Про обрання
25.04. 2017 року.
лічильної комісії
Обрати лічильну комісію в наступному
загальних зборів
складі: Голова лічильної комісії - Паракціонерів Товариства.
тола Тетяна Валентинівна, Члени
лічильної комісії: Ласкавий Микола
Олександрович, Падука Олександр
Михайлович. Строк дії повноважень
лічильної комісії – до наступних
загальних зборів.
2
Про визначення порядку Засвідчити бюлетені шляхом
засвідчення бюлетенів
проставлення напису «засвідчено»,
для голосування.
печатки Товариства, підпису голови
правління Товариства та дати
засвідчення на кожній сторінці
бюлетенів, в тому числі - бюлетенів
для кумулятивного голосування
3
Про обрання головита
Обрати головою зборів Чмирьова Д.В.,
секретаря зборів.
а секретарем зборів – Мороза М.М.
Строк повноваженьголови та
секретарязборів – до переобрання.
4
Про затвердження
Затвердити наступний регламент пропорядку ведення
ведення зборів: доповідь – до 10 хви(регламенту) загальних лин; співдоповідь за попереднім запизборів.
сом, 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
Звіт правління про результати фінансовопідсумки фінансовогосподарської діяльності Товариства у
господарської діяльності 2017 роціприйняти до відома та прийняТовариства за 2017 рік та тинаступні рішення за наслідкамирозприйняття рішення за
глядузвіту: визнати роботу Правління в
наслідками розгляду
2017 році задовільною,Правліннюпродо
звіту.
вжитивиконуватисвоїобов’язкизгідно
Статуту Товариства, внутрішніхположень та чинного законодавства; продовжитироботищодопокращенняділовоїактивностівсіх служб Товариства.
6
Звіт Наглядової ради
Звіт наглядової ради про підсумки
Товариства про підсумки фінансово-господарської
діяльності
фінансово-господарської Товариства за 2017 рікпрйиняти до відіяльності Товариства за дома, визнати роботу Наглядової ради
2017 рік та прийняття
Товариства в 2017 році задовільною,
рішення за наслідками
та затвердити наступні заходи: Наглярозгляду звіту.
довій 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.
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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.

8

Прийняття рішення за
наслідками розгляду
звітів правління,
наглядової ради та
ревізійної
комісії.
Затвердження
річного звіту
та балансу
Товариства
за 2017 рік.
Затвердження
порядку розподілу
прибутку Товариства за
підсумками
діяльності Товариства в
2017 році з
урахуваннямвимог,
передбачених
законом.
Про визначення
основних напрямів
діяльності Товариства на
2018 рік.

9

10

11

12

13

14
15

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

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

Чистийприбуток за 2017рік у розмірі
84 тис. грн. залишити у якостінерозподіленогоприбутку в розпорядженні
Товариства. Дивіденди акціонерам не
виплачувати.

Визначити напрямами діяльності
Товариства в 2018 році наступні:
розширення ринків збуту
товарів та послуг
Товариства.
Достроково припинити повноваження
голови ревізійної комісії Козлової Ґ.Ю.,
членів ревізійної комісії – Юрченко С.В.,
Зінченко В.В.
Розірвати цивільно – правові
договори, укладені з головою та
членами ревізійної комісії Товариства.
Уповноважити голову правління
Товариства Дубенко Л.А.розірвати
цивільно – правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання
таких договорів), укладені з головою
та членами ревізійної комісії Товариства.

Голосування буде проводитися
шляхом кумулятивного голосування
Затвердити умови безоплатних
цивільно – правових договорів, які
будуть укладатися з членами
ревізійної комісії Товариства.
Уповноважити голову правління
Товариства Дубенко Л.А.підписати
цивільно – правові договори зобраними членами ревізійної комісії
Товариства.
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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, договори 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.

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
19квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняттярішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням Товариства:42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, приймальня № 1в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09:00 до
16:00; а в день проведеннязборів (20квітня 2018 року)– за місцемїхпроведення за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170,
актовий зал № 1.
Для ознайомлення з матеріалами та документамиакціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною
адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність
з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі
в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в
«Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 20квітня 2018 року» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).Особа відповідальна
за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління
Дубенко Л.А.
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, повідомив-

ши 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 товариства може містити
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі
та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Права, надані акціонерамвідповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть
використовуватися: Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 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 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 загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками
5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Інформація відповідно до ч.4. ст. 35 Закону України «Про акціонерні
товариства»: станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається
повідомлення про проведення загальних зборів (05 березня 2018 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 12 000 000
штук; загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить
11 477 491штук.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також
інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.nadra.pat.ua
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
(тис.грн.)
Найменування показника
період
Звітний Попере2017
дній
2016
Усього активів
5980
7089
Основні засоби
8755
8739
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
836
1453
Сумарна дебіторська заборгованість
240
251
Грошові кошти та їх еквіваленти
317
525
Нерозподілений прибуток
102
205
Власний капітал
2211
2127
Статутний капітал
3000
3000
Довгострокові зобов'язання
620
620
Поточні зобов'язання
3149
4342
Чистий прибуток (збиток)
84
168
Середньорічна кількість акцій (шт.)
12000
12000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
19
21
періоду (осіб)
Довідки за телефоном -0 (5448) 7 85 99

Наглядова рада Товариства
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№52, 16 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЖИТОМИР-АВТО»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО»,
ідентифікаційний код – 03112857 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н,
с. Довжик, вул. Богунська, 1А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради
Товариства від 02.03.2018 року, призначених на 17 квітня 2018 року
об 11.00 годині за адресою: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, каб. 18А, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на
голосування):
1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів
акціонерів Товариства.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за
2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за
підсумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції
Статуту Товариства.
13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації
Статуту.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
41889
45174
Основні засоби (за залишковою
31645
32440
вартістю)
Запаси
3389
2984
Сумарна дебіторська заборгованість
1249
600
Гроші та їх еквіваленти
669
3496
Нерозподілений прибуток (непокритий
26208
29317
збиток)
Власний капітал
39614
42723
Зареєстрований (пайовий/статутний)
13010
13010
капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
2275
2451
Чистий фінансовий результат:
-3109
-2123
прибуток (збиток)
Чистий прибуток (збиток) на одну
-2,39
-1,63
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1301000
1301000
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 12.03.2018р.)
загальна кількість акцій – 1 301000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 1 234 276 штуки простих іменних акцій.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах акціонерів – 11.04.2018 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
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денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: www.zhytomir-avto.ukravto.ua.
Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за
довіреністю:
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 10:00 год.; закінчення реєстрації - о 10:45 год.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних
Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу
(паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної
особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія
статуту акціонера – юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність
на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під
час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій
розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також
може 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.
Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного
товариства - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також
щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж
за 7 днів до дати їх проведення річних Загальних зборів. Пропозиції
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
річних Загальних зборів акціонерів:
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кім. № 24, до дати проведення річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до
17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за
адресою: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кім. № 18А Посадова особа, відповідальна
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний
директор Деркач Олег Валентинович. Контактна особа – Щуцький Андрій Васильович. Довідки за телефоном: (067) 550-82-16.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор
О.В.Деркач
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГОТРАНС» код ЄДРПОУ 32082812, надалі – Товариство, повідомляє про

проведення Річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2018 р. о 14:00 за адресою: 49050, м. Дніпро, вул. Володі
Дубініна, 8, каб. 206, з наступним порядком денним:
1.Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лічильної
комісії Товариства. 2.Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування
на чергових загальних зборах акціонерів Товариства та порядку засвідчення
бюлетенів, визначених протоколом Наглядової ради №383/2018 від 05 березня 2018 р. 3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту Наглядової ради
Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо
достовірності річного звіту Товариства за 2017 рік. 6. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік. 7. Прийняття рішення про розподіл
прибутку та/або покриття збитків Товариства.
Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на
участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 11 квітня 2018 р. Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитись за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства 17 квітня 2018
року з 13:20 до 13:50.
Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників
юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі статуту
акціонера Товариства – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних
зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством України).
З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів
акціонерів Товариства, акціонери Товариства (їх представники) можуть
ознайомитись у робочі дні з 17 березня 2018 р. по 16 квітня 2018 р. з 14.00
до 17.00 за адресою: 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, 8, каб. 206.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Клименко Руслан Юрійович. Тел. для довідок: (056) 371-05-83.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
(2017 рік)
(2016 рік)
Усього активів
141 614
120 584
Основні засоби
582
864
Запаси
150
95
Сумарна дебіторська заборгованість
121 558
111 608
Нерозподілений прибуток
89 944
59 402
Власний капітал
90207
59 665
Статутний капітал
210
210
Довгострокові зобов’язання
278
228
Поточні зобов’язання
51 229
60 691
Чистий прибуток
30 542
17 515
Голова Правління ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС» В.В. Мовчан

Шановні акціонери ПРИВАТНОГО

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

1. Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ:00955213
3. Місцезнаходження:66161 Одеська область, Балтський район, село
Білине, вулиця Залізнична, будинок 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (04866)259-12 (04866)259-12
5. Електронна поштова адреса: balta@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://usilos.com/balta-hpp/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Товариство 15.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» письмове
повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Струкова Бориса Вікторовича. Підстава
такого рішення: письмове повідомлення акціонера - Приватне товариство
з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 20.02.2018 р. Згоди
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа
перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 18.04.2017 р.
Акціями Товариства не володіє.
Товариство 15.03.2018 року отримало від акціонера - Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» письмове
повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим Грабовська Ірина Валеріївна набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава
такого рішення: письмове повідомлення акціонера - Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 20.02.2018 р.
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк,
на який обрано, - до припинення повноважень діючого складу членів
Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, - старший юрист,
юрист.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор
Самолюк Сергій Іванович
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
(дата)

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ»

1. Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ» повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА
«БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 05489326, місцезнаходження – 07500, Київська обл., Баришiвський р-н,
смт Баришівка, вул. Комсомольська, 135Д.
2. Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА
«БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ» відбудуться 18 квітня 2018 року об
11:30 год. за місцевим часом, місце проведення зборів знаходиться за
адресою: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка,
вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська) буд. 21, в
будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька зала №1.
3. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться 18 квітня 2018 року з 11:00 до 11:25 год. за місцевим часом в
місці проведення Загальних зборів акціонерів за адресою: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького
(бувша вулиця Комсомольська), буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька
зала №1. Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно
мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства;
представникам - керівникам акціонера-юридичної особи – паспорт та витяг
із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань.
4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24-у годину 12 квітня 2018 р.

5. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі та
затвердження умов договору із депозитарною установою про передачу їй
повноважень лічильної комісії.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за
2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
Проекти рішень по питанням включеним до проекту порядку денного:
1. Перше питання: Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі та затвердження умов договору із депозитарною установою про передачу їй повноважень лічильної комісії.
Проект рішення: Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМЕКСФІНАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24381627) та затвердити
умови договору з ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» про передачу йому повноважень
лічильної комісії.
2. Друге питання: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
Проект рішення: 1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, який ви-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
значений Наглядовою радою Товариства (Протокол №30 від 01.03.2018
року), а саме:
1) Порядок засвідчення бюлетенів: під час реєстрації акціонерів та їх
представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів для голосування та бюлетенів
для кумулятивного голосування із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів.
2) Спосіб засвідчення бюлетенів: після встановлення відповідності
виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування із затвердженими Наглядовою радою
формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. У випадку якщо Головою реєстраційної комісії
встановлено, що бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному такому бюлетені «Не дійсний» та власний підпис. В протоколі Реєстраційної комісії зазначаються відомості про недійсні бюлетені.
2. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування дійсні і є
обов’язковими до виконання для всіх наступних загальних зборів акціонерів
Товариства.
3. Третє питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.
4. Четверте питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт правління за 2017 рік.
5.П'яте питання: Затвердження річного звіту товариства за
2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.
6.Шосте питання Розподіл прибутку і збитків товариства за
2017 рік.
Проект рішення: Покрити збитки за 2017 рік в розмірі 132 тис. грн. за
рахунок прибутків майбутніх періодів.
6.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://05489326.smida.gov.ua.
7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: Від
дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Загальних
зборів акціонерів до 17 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 07500, Київська обл.,
Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська (нині вулиця Богдана Хмельницького), 135Д, в кімнаті № 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з
10.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів (18 квітня 2018 року) – за місцем їх проведення
за адресою: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка,
вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська), буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька зала №1. Посадова особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кушніренко М.І. (надалі - відповідальна особа), контактний тел.: (04576) 5-12-66.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів (надаліматеріали): 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.
Акціонери мають право надсилати Товариству письмові питання щодо
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку
денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Товариство до початку Загальних зборів акціонерів надає відповіді на
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку

денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного Загальних зборів
акціонерів до дати проведення зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожен акціонер до проведення Зборів акціонерів має право: за запитом,
поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних
зборів акціонерів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками
5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Пропозиція до проекту порядку денного Зборів акціонерів подається в
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції
до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу
органів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
Оскарження акціонером рішення Наглядової Ради про відмову у включенні
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення
Зборів акціонерів.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів за довіреністю: У Загальних зборів акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати
паспорт, а для представників акціонерів - також документи, що підтверджують їх повноваження. Для керівника акціонера - юридичної особи - паспорт
та витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань. Для інших представників акціонера - паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Загальних зборів акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборів акціонерів
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 зборів
акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі
та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
687
861
Гроші та їх еквіваленти
82
38
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
696
828
Власний капітал
711
843
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
15
15
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
7
7
Поточні зобов'язання і забезпечення
51
50
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-132
-87
Середньорічна кількість акцій (шт.)
59433
59433
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-2
-1

Приватне акціонерне товариство «РІВНЯНСЬКЕ»
(код ЄДРПОУ:03756916, місцезнаходження: 27160, Кіровоградська обл.,
Новоукраїнський р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна,65) повідомляє, що чергові річні загальні збори акціонерів відбудуться
19 квітня 2018 року о 09.00 год. за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна,65 у каб. №1 (кабінет директора). Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули
на збори відбудеться з 08.00 до 08.45 год. за місцем проведення зборів:
Кіровоградська область, Новоукраїнський р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна,65
у каб. №1 (кабінет директора). Дата складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 13.04.2018
року.
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Проект порядку денного:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової Ради.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора.
7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства
по результатам 2017 року.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом
викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «РІВНЯНСЬКЕ» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
10. Затвердження Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий Орган» у новій редакції.
11. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року
з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та
розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання
таких правочинів згідно Закону України «Про акціонерні Товариства».
Результати фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний 2017р. Попередній
2016р.
Усього активів
100043
101416
Основні засоби (за залишковою вартістю)
46810
44811
Запаси
41748
38896
Сумарна дебіторська заборгованість
9891
14476
Грошові кошти та їх еквіваленти
506
516
Нерозподілений прибуток (непокритий
6074
14587
збиток)
Власний капітал
63265
34265
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
2740
2740
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
6177
4094
Поточні зобов’язання і забезпечення
9937
19471
Чистий фінансовий результат: прибуток
6074
14587
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
274000
274000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
22,16788
53,24818
акцію (грн.)
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
rivne.at24.com.ua.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

(скорочене найменування ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», далі за текстом –
Банк, місцезнаходження за адресою: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка
Тараса, будинок 11, приміщення 51)
повідомляє акціонерів Банку, що 20 квітня 2018 року о 15-00 за Київським часом за адресою: 01133, м.Київ, вулиця Михайла Задніпровського, будинок 13, поверх 3, кімната 1 відбудуться річні Загальні
збори акціонерів Банку.
Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 20 квітня
2018 року о 14-00, закінчення реєстрації о 14-45 за Київським часом за
місцем проведення Загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 16 квітня 2018 року станом на 24 годину.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти
рішень:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Спостережної ради Банку за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Банку за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Банку за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Банку за 2017 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Спостережної ради Банку.
9. Встановлення кількісного складу Спостережної ради Банку.
10. Обрання членів Спостережної ради Банку.
11. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
12. Затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільноправових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих
договорів від імені Банку.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Банку за адре-

Кожен акціонер Товариства має право:
- ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання
акціонерам цього повідомлення і закінчуючи датою проведення загальних
зборів, в робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства:
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна,65 у кабінеті заступника директора (№4), тел. (05251) 4-15-54. Відповідальна особа
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Заступник директора
Цибульова Наталія Володимирівна. Документи (матеріали), необхідні для
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються
акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту,
отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, можливо у місці проведення загальних зборів;
- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного
загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові запитання
надаються на адресу за місцезнаходженням Товариства;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних
борів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт
або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також
довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства
України. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних
зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.
Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 07.03.2018р., загальна
кількість акцій товариства -274000 штук, голосуючих акцій – 263026 штук.
НАГЛЯДОВА РАДА
сою: www.europrombank.kiev.ua.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в робочі
дні з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18-00 в приміщенні Банку за адресою
01004, м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, - Голова Спостережної ради банку Мітіна Н.В.
Відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання повідомлення про проведення загальних зборів
акціонери мають право: ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного; отримувати письмові відповіді
на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення
загальних зборів; 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 органів товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерного 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. 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. Довіреність на право участі та
голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 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.
Для участі у загальних зборах акціонер має пред’явити паспорт, а представник акціонера – паспорт і оригінал довіреності.
Затверджено Спостережною радою ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Протокол
засідання від 06.03.2018 № 06/03/2018.
Спостережна рада ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОТЕХСЕРВІС»

(код ЄДРПОУ 03563548)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 квітня 2018
року о 11:00 годині за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська,
буд. 169, 1-й поверх к.1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 20 квітня 2018 року
з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: на 24:00 годину 16 квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів.
2.Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних
зборів акціонерів.
4.Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами
його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
5.Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ ЧОП «Агротехсервіс» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6.Звіт Ревізора ПрАТ ЧОП «Агротехсервіс» про роботу за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2017 рік.
7.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік.
8.Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись ПрАТ ЧОП «Агротехсервіс» у ході поточної діяльності протягом
2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.
9.Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які
будуть вчинятись ПрАТ ЧОП «Агротехсервіс» у ході поточної діяльності
протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 1 відсоток вартості активів Товариства за 2017 р.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством
України;
для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
за місцезнаходженням товариства: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська,
буд. 169 1-й поверх к.1. у робочі дні з 10:00 години до 15:00 години, а також
в день проведення чергових загальних зборів – за місцем їх проведення з
10:00 до 10:30. Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Товариства Католік Вікторія
Павлівна тел. (0472) 63-27-47.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерного товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та/або
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://prat-chop-agrotekhservis.emitents.net.ua.
Телефон для довідок: (0472) 63-27-47.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНОКОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»

(код ЄДРПОУ: 00374479,
місцезнаходження 19700, Черкаська область, м. Золотоноша
вул. Комунарівська, 14),
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 24 квітня 2018 року об 11:00 год. за адресою: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14 в актовому
залі товариства.
Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів,
прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних
зборів акціонерів.
4. Звіт Правління ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Золотоніська ПКФ».
6. Звіт Ревізора ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про роботу за 2017 рік.
Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства
за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора
Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення
та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом року з дати прийняття рішення про схвалення
значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного - http://www.zlata.ua .
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «24» квітня 2018 року
з 09-00 години до 10-50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 18 квітня 2018 року.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі
мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним
законодавством України;
для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена
згідно з чинним законодавством України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»
до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з проектом порядку денного зборів, за адресою: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14 в актовому залі товариства у робочі дні та в робочі
години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення.
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Дубчак Ярослав Володимирович.
тел. (04737) 5-27-75, 5-33-45.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань,
включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних
зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Телефон для довідок: (04737) 5-27-75, 5-33-45.

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕКТР-СМІЛА»

(код ЄДРПОУ 22794087 )
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: вул. Мазура, будинок, 24, м. Сміла,
Черкаської області, Україна, 20708.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «16» квітня 2018 року
о 13:00 годині за адресою: вул. Мазура, будинок, 24, м. Сміла, Черкаської області, Україна, 20708, адміністративний корпус товариства, конференц зал
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «16» квітня 2018
року з 12:00 до 12:50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: на 24:00 годину «10» квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її пов
новажень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних
напрямків діяльності на 2018 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» про роботу за
2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
7. Зміна типу та найменування Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до
вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА».
11. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СПЕКТРСМІЛА».
12. Про припинення повноважень Дирекції ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА».
13. Обрання Дирекції ПрАТ «СПЕКТР- СМІЛА».
14. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018
фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 від-

Приватне акціонерне товариство «КООПЗОВНІШТОРГ» (код ЕДРПОУ 22797815, місцезнаходження товари-

ства: м. Черкаси,. вул. Максима Залізняка142/1 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ,які відбудуться 20 квітня 2018
року об 11.00 в адмінбудівлі ПрАТ Коопзовнішторг (приміщення їдальні) за
адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка 142/1
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження
регламенту зборів.
2. Звіт правління про результати діяльності товариства за 2017 рік та
основні напрямки роботи на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту правління.
3. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 20 17рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись
акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства(тис.грн.)
Найменування показника
2017 рік 2016 рік
Усього активів
11018
11324
Основні засоби(за залишковою вартістю)
3854
4553
Запаси
22
14
Сумарна дебіторська заборгованість
530
710
Грошові кошти та їх еквіваленти
6328
5803
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-526
-312

сотків вартості активів Товариства за 2017 р.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;
для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вул. Мазура, будинок, 24, м. Сміла, Черкаської області, Україна, 20708, бухгалтерія товариства у робочі дні з 10-00
години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 10:00 год. до 12:50 год.
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член дирекції фінансовий директор- головний бухгалтер Кириченко Галина Анатоліївна, тел. 0(4733) 4-10-94.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та/або проекту
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату,
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного spektr-smila.emitents.net.ua.
Довідки за тел. 0(4733) 4-10-94.
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

919
221,7

1299
221,7

10099
-526
1478
356

10025
-312
1478
211

Реєстрація акціонерів в адмінбудівлі з 10-00 до10-50 години за місцем
проведення зборів. Початок зборів о 11.00 годині. Перелік акціонерів для
участі у зборах станом на 16.04.2018р. При собі мати паспорт а для представника акціонера додатково доручення на право участі в зборах оформлене згідно вимог діючого законодавства України.
З матеріалами по підготовці зборів Ви зможете ознайомитись в кабінеті
у заступника голови правління Костенко В.Б. у адмінбудівлі ПрАТ Коопзовнішторг за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка142/1, з 9до12 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.
Акціонер до проведення зборів за запитом може ознайомитися з проектами рішень в кабінеті заступника голови правління Костенко В.Б.. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://pjsckoopzovnishtorg.emitents.net.ua/ua/
Акціонер має право за 20 днів до зборів в письмовій формі внести пропозиції щодопитань порядку.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Телефон для довідок: 0472 711772, 711593.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Наглядова рада Приватного

акціонерного товариства «Будівельно-монтажне управління № 3»
(код ЄДРПОУ: 01271113 )

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «БМУ-3»
Місцезнаходження товариства: 18008, м. Черкаси, вул. Хоменка, 19.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «18» квітня 2018
року о 10:00 за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. Хоменка, 19, III поверх,
актовий зал.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «18» квітня 2018
року з 8:30 до 9:45 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: на 24:00 годину «12» квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її пов
новажень.
2. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів
ПрАТ «БМУ-3».
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Про звіт Голови правління про результати фінансово-господарської
діяльності товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови
правління Товариства.
5. Про звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Про звіт Ревізійної комісії товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку за 2017 рік.
8. Про затвердження значних правочинів які вчинялися товариством
протягом 2017 року вартість яких була більша як 25 відсотків вартості активів за 2016 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів вартістю більше як 25
відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися товариством протягом 2018 року.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу; для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством України; для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси,
вул. Хоменка, 19, в приміщенні бухгалтерії у робочі дні з 8.00 год. до
15.00 год. , а також у день проведення зборів - за місцем їх проведення з
8:30 до 9:45. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів
з документами є Голова правління Храбан Л.Г. тел. (0472) 63-64-55.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 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 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.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного-www.smu-3.info
Телефон для довідок: (0472) 63-64-55.
Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства,
який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «12» березня 2018 року загальна кількість
акцій Товариства становить 1482000 штук простих іменних акцій, загальна
кількість голосуючих акцій 1037964 штук.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС»
код ЄДРПОУ 30598823

Повідомляє
про проведення чергових загальних
зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: вулиця Смілянська, будинок 129, місто Черкаси, Україна, 18008.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «19» квітня
2018 року о 17:00 за адресою: вулиця Смілянська, будинок 129, місто Черкаси, Україна, 18008, в приміщенні кабінету Генерального директора (адмінбудівля, другий поверх).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «19» квітня
2018 року з 16:00 до 16:45 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: на 24:00 годину «13» квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її пов
новажень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення
основних напрямків діяльності на 2018 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС»
про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних збо-
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рах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством
України;
для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вулиця Смілянська, будинок 129, м. Черкаси, Україна, 18008, в приміщенні бухгалтерії (перший
поверх адмінбудівлі) товариства, у робочі дні з 10:00 години до 16:00
години а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з
16:00 год. до 16:50 год.
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова Наглядової ради - Крижевська Валентина Михайлівна,
телефон 0 (472) 632617.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти
рішень з цих питань.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://soyuzagropromservis.emitents.net.ua/ua/
Телефон для довідок: (0472) 63-26-17.

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРІЯ»

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ: 00447853
місцезнаходження якого: 18030, Черкаська область, місто Черкаси,
вулиця Кобзарська, будинок 108, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «18» квітня 2018 року о
12:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства 18030, Черкаська
область, місто Черкаси, вулиця Кобзарська, будинок 108 в приміщенні відділу кадрів, перший поверх адмінбудівлі, кімната №1 (надалі Збори).
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись
«18» квітня 2018 року з 11:30 год. до 11:50 год. за місцем проведення Зборів.
За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства,
складеного ПАТ «НДУ» станом на 22.02.2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 431 492 шт., в тому числі голосуючих – 360 546 шт.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах
«12» квітня 2018 року
Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів
лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку
Товариства за 2017 рік.
6. Про зміну типу Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку зі зміною типу та
найменування Товариства, а також в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною
реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про
Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань.
9. Про відміну положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮРІЯ».
10. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
11. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами
наглядової ради.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та
сукупної граничної вартості, в тому числі для значних правочинів з
ПАТ «СБЕРБАНК», надання повноважень на визначення доцільності їх
укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством
України: http://00447853.smida.gou.ua.
Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку
денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 18030, Черкаська
область, місто Черкаси, вулиця Кобзарська, будинок 108 в приміщенні
відділу кадрів (перший поверх адмінбудівлі, кімната №1) у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів
та порядку денного Зборів.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Хоменко Галина Олександрівна.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають
право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку
денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції

акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом
Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця
Кобзарська, будинок 108. Відмову про включення пропозицій до проекту
порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.
При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати
реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до
досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво
про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.
2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх
копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):
• для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси
неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
• для представників акціонерів – документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної
особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи
(представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної
особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 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.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах декільком своїм представникам.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис.грн.)
Найменування показника
Період (тис.грн)
2017 рік 2016 рік
Усього активів
580188
468041
Основні засоби (за залишковою вартістю)
91744
97402
Запаси
115576
123689
Сумарна дебіторська заборгованість
369810
222990
Гроші та їх еквіваленти
193
22828
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-43909
-58253
Власний капітал
-1809
-16153
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
453
453
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
40000
40000
Поточні зобов'язання і забезпечення
513472
444194
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
14344
11275
Середньорічна кількість акцій (шт.)
431492
431492
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
33,2428
26,1303
(грн.)
НАГЛЯДОВА РАДА
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№52, 16 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ЧЕРКАСИГАЗ»

(код ЄДРПОУ 03361402)
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: вул. Максима Залізняка, будинок 142,
м. Черкаси, Україна, 18000.
Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 18 квітня 2018
року о 14:00 годині за адресою: вул. Максима Залізняка, будинок 142 (в
приміщенні актового залу Товариства) м. Черкаси, Україна, 18000.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «18» квітня 2018
року з 13:00 до 13:45 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах: на 24:00 годину «12» квітня 2018 року.
Проект порядку денного чергових
Загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії , прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2018 рік.
11. Про затвердження рішення Наглядової ради про ліквідацію без балансових виробничих підрозділів-філій Товариства.
12. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільноправових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового
року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом
такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства
за 2016 рік.

Приватне акціонерне товариство «Богу
славське хлібоприймальне підприємство»

(місцезнаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 142,
код ЄДРПОУ 00954521) (далі – Товариство) повідомляє про проведення
чергових річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться
20 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 загальних зборах – 16 квітня 2018 р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління товариства по підсумках роботи підприємства за
2017 рік.
5. Звіт Ревізора товариства за 2017 рік.
6. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства.
9. Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
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
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16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись
акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна,
робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків
вартості активів Товариства за 2017 р.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством
України;
для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вул. Максима Залізняка, будинок 142, кімната 305, м. Черкаси, 18000, у робочі дні з 09:00 до 16:00 години а також в
день проведення зборів – у місці їх проведення з 13:00 год. до 13:45 год.
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова правління Буян Сергій Іванович тел.(0472) 71-19-06,
050 476-42-30, 050-315-85-42.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних
зборів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів).
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості,
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим
акціонером до складу органів товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://chergas.ck.ua.
Телефон для довідок: (0472) 71-15-28.

«Про акціонерні товариства»: 00954521.infosite.com.ua.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного
зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Київська обл., м. Богуслав, 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 особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Член правлiння-головний бухгалтер Лабзенко Віктор Владиславович, тел./
факс для довідок: (04561) 5-11-52.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
(2017р.)
(2016р.)
Усього активів
5473,1
3038,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1540,8
1583,9
Запаси
1798,4
226,6
Сумарна дебіторська заборгованість
1791,3
477,1
Гроші та їх еквіваленти
342,6
410,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
567,7
61,4
Власний капітал
1676,1
1169,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
611,0
611,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
3797,0
1868,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
415,2
114,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2444080
2444080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0,17
0,05
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИ-АВТО»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО»,
ідентифікаційний код – 05390402 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район,
село Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4, повідомляє про
скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням
Наглядової Ради Товариства від 02.03.2018 року, призначених на
17 квітня 2018 року о 13:00 годині за адресою: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, село Степанки, Смілянське
шосе, 8 км, будинок 4, кімната № 7, з наступним проектом порядку
денного (переліком питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства
3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів
акціонерів Товариства.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за
2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за
підсумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації
Статуту.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
19507
20433
Основні засоби (за залишковою
8733
8442
вартістю)
Запаси
4667
4988
Сумарна дебіторська заборгованість
3203
4130
Гроші та їх еквіваленти
2378
2122
Нерозподілений прибуток (непокритий
8133
7953
збиток)
Власний капітал
11682
11502
Зареєстрований (пайовий/статутний)
3516
3516
капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпе689
669
чення
Поточні зобов'язання і забезпечення
7136
8262
Чистий фінансовий результат:
180
559
прибуток (збиток)
Чистий прибуток (збиток) на одну
0,25596
0,79489
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
703245
703245
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 12.03.2018р.)
загальна кількість акцій – 703 245 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 666 895 штуки простих іменних акцій.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах акціонерів – 11.04.2018 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://www.cherkassy-avto.ukravto.ua.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за
довіреністю:
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 12:00 год.; закінчення реєстрації - о 12:45 год.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних
Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу
(паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної
особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія
статуту акціонера – юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під
час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій
розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також
може 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.
Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного
товариства - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також
щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж
за 7 днів до дати їх проведення річних Загальних зборів. Пропозиції
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріа
лами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
річних Загальних зборів акціонерів:
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, село Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4, кімната
№ 7, до дати проведення річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця
з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район,
село Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4, кімната № 7. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Дирда Володимир Олександрович.
Контактна особа – Вишемірська Юлія Броніславівна. Довідки за телефоном: (0472) 55-99-59.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор
В.О. Дирда
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЧЧИНА-АВТО»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ВІННИЧЧИНААВТО»(ідентифікаційний код – 03112811) (надалі – Товариство),
місцезнаходження якого: Україна, 21011, Вінницька обл., м. Вінниця,
вул. Ватутіна, 172, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства
від 02.03.2018року, призначених на17.04.2018 року об 11:00 годиніза
адресою: Україна, 21011, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172, 2-й поверх, кімната № б\н (навчальний клас), з наступним
проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів
акціонерів Товариства.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за
2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за
підсумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції
Статуту Товариства.
13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації
Статуту.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
20658
20 185
Основні засоби (за залишковою
13558
14 711
вартістю)
Запаси
3437
3 871
Сумарна дебіторська заборгованість
554
481
Гроші та їх еквіваленти
2922
942
Нерозподілений прибуток (непокритий
5569
7 425
збиток)
Власний капітал
9607
11 463
Зареєстрований (пайовий/статутний)
3817
3 817
капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпе3231
3 304
чення
Поточні зобов'язання і забезпечення
7615
5 256
Чистий фінансовий результат:
(1856)
(719)
прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
381678
381 678
Чистий прибуток (збиток) на одну
(4,86274)
(1,88379)
просту акцію (грн)
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 12.03.2018р.)
загальна кількість акцій – 381 678 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 347 632 штуки простих іменних акцій.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах акціонерів – 11.04.2018 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонер-
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ні товариства»: http://vinnichyna-avto.ukravto.ua.
Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за
довіреністю:
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 10:00 год.; закінчення реєстрації - о 10:45 год.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних
Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу
(паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної
особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія
статуту акціонера – юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність
на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під
час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій
розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також
може 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.
Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного
товариства - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також
щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж
за 7 днів до дати їх проведення річних Загальних зборів. Пропозиції
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріа
лами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
річних Загальних зборів акціонерів:
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 21011, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172, 2-й поверх, кімната №б/н, юридичний відділ, до
дати проведення річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з
10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 21011, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172, 2-й поверх, кімната № б/н (навчальний клас). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Генеральний директор Злотницький Сергій Миколайович. Контактна особа – Степанова Світлана Станіславівна. Довідки за
телефоном: (0432) 27-29-00.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Злотницький Сергій Миколайович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»(ідентифікаційний код – 03112917)

(надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства
від 02.03.2018року, призначених на18.04.2018 року о 12:00 годиніза адресою: Україна, 29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, каб. 1, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на
голосування):
1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів
Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової
звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом року.
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким,
що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
73582
67 905
Основні засоби (за залишковою вартістю)
44792
50 029
Запаси
6036
4 715
Сумарна дебіторська заборгованість
7861
2 792
Гроші та їх еквіваленти
2397
872
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
48864
47 380
Власний капітал
64234
62 750
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
14845
14 845
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
9 348
5 155
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
1 484
975
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 484467 1 484 467
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
1,00
0,07
(грн)
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом
лення про проведення загальних зборів (станом на 12.03.2018р.) загальна
кількість акцій – 1484 467штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 1 421 905 штук простих іменних акцій.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
Загальних зборах акціонерів – 12.04.2018 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»:
http://khmelnychynna-avto.ukravto.ua/.
Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації –
об11:00 год.; закінчення реєстрації - об11:45 год.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів,
оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб –
документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах,
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будьякий час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах
акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати
їх проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних
Загальних зборів акціонерів:
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 29015, м. Хмельницький, Проспект
Миру, 102, каб. 1, до дати проведення річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних
зборів акціонерів за адресою: Україна, 29015, м. Хмельницький, Проспект
Миру, 102, каб. 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Підмурняк Олексій
Васильович. Контактна особа – Бресь Олена Вікторівна. Довідки за телефоном: (067)550-87-37.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Підмурняк Олексій Васильович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» (надалі – Товариство)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 26 квітня 2018 року з 10 години 00 годин до
10 годин 45 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 26 квітня 2018 року об
11-00 годині
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 02068,
м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1, актовий зал (другий поверх).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького,
буд. 12/1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:
перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 20 квітня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом
порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
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4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на
2018 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2017 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2017 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
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 затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», Кодексу корпоративного управління Приватного
акціонерного
товариства
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».
13. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,
а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні
товариства» - www.pozniaky.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими
вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер
може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 02068,
м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1 у відділі бухгалтерії, кожного робочого
дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх
проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів головний бухгалтер Товариства – Легуша Тетяна Олексіївна.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі
права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених
ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також

щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за
7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за
10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого
представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та
фізичних осіб).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Телефони для довідок: (044) 3-381-386, (067) 46-73-490.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Звітний
Попере2017 р.
дній
2016 р.
Усього активів
6894
7417
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3473
3468
Запаси
176
1074
Сумарна дебіторська заборгованість
1030
814
Гроші та їх еквіваленти
2206
2034
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2951
2706
Власний капітал
6094
5849
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
169
169
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
800
1568
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
228
77
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3387720
3387720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,07
0,02
(грн)
Шановні акціонери
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на
загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 20 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.
Голова Наглядової ради
Новицький Б.В.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКО ХОЛДIНГ»
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 «МАКО ХОЛДIНГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 34436105
3. Місцезнаходження: 83015 мiсто Донецьк , проспект Богдана Хмельницького, будинок 102
4. Міжміський код, телефон та факс: (050) 648-28-41, 5. Електронна поштова адреса: mh@mako-holding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://34436105.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Згідно з рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКО ХОЛДIНГ» вiд 13.03.2018 року:
- Звільнити «13» березня 2018 року Волобуєва Альберта Віталійовича
(посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала; не володіє
акціями Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має) з посади Генерального директора Товариства, на якій остан-
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ній перебував з «01» квітня 2014 року, за угодою сторін, згідно зі ст. 36 Кодексу законів про працю України, на підставі поданої ним заяви.
Згідно з рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКО ХОЛДIНГ» вiд 13.03.2018 року:
- Призначити на посаду Генерального директора Товариства з «14» березня 2018 року Житніка Віктора Васильовича (посадова особа згоди на
розкриття паспортних даних не дала; не володіє акціями Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посади, які
обіймав протягом останніх п'яти років - економіст, начальник плановоекономічного відділу, директор) на строк до «14» березня 2021 року.
Згідно з рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКО ХОЛДIНГ» вiд 13.03.2018 року:
- Звільнити «13» березня 2018 року Януковича Олександра Вікторовича
(посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала; володіє
пакетом акцій Товарства у розмірі 100%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має) з посади Голови Наглядової ради Товариства, на якій останній перебував з «13» серпня 2012 року, у зв'язку з ліквідацією органу Наглядової ради Товариства.
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
Волобуєв А.В.
13.03.2018

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Ужгородське автотранспортне підприємство
12107» (код за ЄДРПОУ 03114017). Місцезнаходження Товариства згід-

3. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Директора) Товариства за 2017р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2017р.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2017р.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017р.
9. Про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його
у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осіб товариства щодо підписання нової редакції
Статуту.
10. Про внесення змін до положень товариства шляхом затвердження
їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення
про наглядову раду та положення про одноособовий виконавчий орган, з
метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства
та визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження щодо підписання нових редакцій положень Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами наглядової ради.
З повагою
Директор
В.І. Козун

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854»

укладення таких правочинів.
14. Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які
можуть бути укладені Товариством протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів.
Під час підготовки до загальних зборів, всі акціонери ПрАТ «Хмельницьке АТП 16854» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів в порядку статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».
Ознайомлення з матеріалами у робочі дні з 8.00 до 17.00. за адресою:
м. Хмельницький, вул. Київська, 4, офіс № 216. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт
Гирич В.С. (тел. (038) 725-767).
Крім того, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства в порядку статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Згідно інформації, зазначеної у переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному
ПАТ «НДУ» станом на 15.02.2018 року:
загальна кількість простих акцій Товариства становить – 5 334 800 шт., з
яких 588 771 шт. викуплені емітентом.
загальна кількість голосуючих простих акцій Товариства становить –
4407581 шт.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: atp-16854.km.ua
Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати
паспорт або документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлене доручення на право участі та голосування на чергових Загальних
зборах акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю
здійснюватиметься за правилами статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
12935
11269
Основні засоби (за залишковою вартістю)
8357
7098
Запаси
677
593
Сумарна дебіторська заборгованість
1798
2320
Гроші та їх еквіваленти
97
289
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
249
-614
Власний капітал
693
682
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
1654
1334
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
451
451
Поточні зобов'язання і забезпечення
11791
10136
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
2084
84
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5334800 5334800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0,039
0,0016

но Статуту: 88015 Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Радіщева,2 повідомляє, що 27 квітня 2018 року об 11:00 год. за адресою: м. Ужгород,
вул. Радіщева,2, у класі безпеки дорожнього руху підприємства відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться з 10:00 год. до 10.45 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 квітня 2018 року.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів документ, що посвідчує особу та довіреність оформлену відповідно до вимог чинного законодавства в Україні.
З матеріалами проекту порядку денного акціонери та їх представники
мають можливість ознайомитись, звернувшись із письмовою заявою на
ім’я Директора Товариства. Прийняття заяв та ознайомлення із матеріалами зборів здійснюється з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за адресою: м. Ужгород, вул. Радіщева,2, у приймальні товариства. а в день проведення зборів – за місцем їх проведення.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
http://atp-12107.pat.ua/.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами –секретар наглядової ради Данюк І.І. Довідки за телефоном (0312) 66-33-07
Проект порядку денного.
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.

Місцезнаходження товариства: Україна, 29008, м. Хмельницький,
вул. Київська, 4.
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2018р. о
14:00 за місцезнаходженням товариства: м. Хмельницький вул. Київська, 4,
3-й поверх, актовий зал. Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціо
нерів проходитиме 17 квітня 2018 року в приміщенні ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ
АТП 16854» за місцем проведення. Реєстрація акціонерів починається о 13.15 і
закінчиться о 13.45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах, складається станом на 24 годину 11 квітня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 рік та основних напрямків діяльності на 2018 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Про звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Про звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.
5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками
2017 року.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Про обрання членів Наглядової ради.
9. Про укладення Кредитного договору між ДП «ВАНТАЖТРАНС» та
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», та надання повноважень на підписання відповідного
договору від імені ДП «Вантажтранс».
10. Про укладення договорів забезпечення для виконання боргових
зобов’язань Кредитного договору та надання повноважень на підписання
договорів забезпечення від імені ПрАТ «Хмельницьке АТП 16854».
11. Про укладення ДП «Вантажтранс» із ПАТ «ВІЕС БАНК» кредитного
договору, та надання повноважень на підписання відповідного договору від
імені ДП «Вантажтранс».
12. Про укладення ПрАТ «Хмельницьке АТП 16854» із ПАТ «ВІЕС БАНК»
договору застави / іпотечного договору/ договору поруки, та надання повноважень на підписання відповідного договору від імені ПрАТ «Хмельницьке
АТП 16854».
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів
акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів,
визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення
посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне
товариство «Пирятинське автотранспортне
підприємство 15343». 2.Код за ЄДРПОУ – 03118179. 3.Місце-

знаходження- 37300, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Європейська,
буд.152. 4.Міжміський код, телефон та факс- (05358)21079. 5.Електронна
поштова адреса – atp15343p@ukr.net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації –
http://03118179.bs1998.info. 7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів
II.Текст повідомлення
ПрАТ «Пирятинське АТП- 15343» повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 15.03.2018р. (протокол № 1) прийнято рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами
господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 1 000 000,00
(один мільйон) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним кур-

сом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного
правочину. Вказані правочини стосуються: відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/
або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та
споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов’язків
та інших об’єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; правочини щодо
реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності– 325400,00грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності складає- 307,31%. Загальна кількість голосуючих акцій-467477шт.;
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах467477шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 467477 шт.;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.
III.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
2. Директор
(підпис) Паєвський С.М. 	
15.03.2018 року

Публiчне акцiонерне товариство
“Дельта Банк”
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Дельта
емітента, код за ЄДРПОУ,
Банк", ідентифікаційний код 34047020,
місцезнаходження, міжмісь- 01133 м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, тел. (044)
кий код та телефон емітента 428-95-95
2. Дата розкриття повного
14.03.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
http://deltabank.com.ua/about/sp_info/
3. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
Повідомлення про уточнення
повідомлення про проведення загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ»

В зв'язку з виправленням технічної помилки в повідомленні про проведення річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631, Полтавська обл.,
м. Кременчук, вул. Київська, 62), опублікованому в Бюлетені «Відомості

4. Найменування, код за
За звітний період аудиторська перевірка
ЄДРПОУ аудиторської фірми не здійснювалась, аудиторський звіт не
(П. І. Б. аудитора - фізичної складався у зв’язку із здійсненням
особи - підприємця), якою
процедури ліквідації Банку з 05.10.2015
проведений аудит фінансо- року.
вої звітності
5. Інформація про
У звітному році загальні збори акціонерів
загальні збори (розділ
АТ «Дельта Банк» не проводились у
заповнюється у випадку,
зв’язку із здійсненням процедури
якщо емітент - акціонерне
ліквідації Банку з 05.10.2015 року.
товариство)
6. Інформація про дивіденди.
У звітному році рішень про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди акціонерам не виплачувались у зв’язку із здійсненням процедури ліквідації Банку з 05.10.2015 року.
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42 від
01.03.2018. р. та розміщеному в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 1 березня 2018 року, доповнити проект порядку денного із
проектами рішення щодо кожного з питань абзацом 41 такого змісту:
«14. Про передачу до комунальної власності територіальної громади
м. Кременчука майна Товариства.»
Інший текст вищезазначеного повідомлення вважати вірним.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Р.Є. Черняк

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІСКРА ПЛЮС»
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
0674808103
факс
5. Електронна поштова адреса
mlyubarski@milkilandagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
41049854.smida.gov.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Товариства Радою (Протокол засідання
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№2802/17 від 28.02.2017 року) припинено повноваження Директора
Товариства Бондарєва Павла Миколайовича з 28.02.2017 року. Рішення прийнято у відповідності до наявної пропозиції членів Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 12.10.2016 р. – 28.02.2017 р.
Рішенням Наглядової ради Товариства Радою (Протокол засідання
№2802/17 від 28.02.2017 року) обрано Директором Товариства Воскобойника Олександра Миколайовича. Рішення прийнято у відповідності до наявної пропозиції членів Наглядової ради Товариства.
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 особа протягом останніх п’яти років: лаборант філії
МТФ «Красносільська», керуючий фермою МТФ №1 філія Конотопська
СТОВ «НАДІЯ».
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 Миколайович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
Місцезнаходження товариства:
53300, Україна, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна, 11.
Шановні акціонери!
18 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Чехова, буд. 32, приміщення актової зали, відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ
ГЗК».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 18 квітня 2018 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Чехова, буд. 32, приміщення актової зали.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12.04.2018 року.
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 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 вимогами
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні 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 представника), а у разі
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують пов
новаження 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 лічильної
комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської 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 перевірки 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 загальними 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 договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами
Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання 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 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.ordgok.com/
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 2 944 534 920 (два мільярди дев'ятсот
сорок чотири мільйони п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот двадцять)
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 2 936 736 070 (два мільярди
дев'ятсот тридцять шість мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сімдесят)
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 можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» Шуваєв Сергій Павлович. Акціонери можуть ознайомитися з
матеріалами зборів до 17 квітня 2018 р. (включно) з понеділка по п’ятницю,
з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, буд. 12,
к. 207, ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК». Контактна особа – начальник Корпоративного відділу Кирпа Сергій Анатолійович. Телефон для довідок: (05667)
531-26.
18 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства
у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися
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 запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 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, 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 (двадцять) днів до дати
проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати
проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з
цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що
кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного
директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату,
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до
проекту порядку денного загальних зборів.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№52, 16 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав,
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціо
нерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного
товариства.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме
його повноваження.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення,
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою

особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (тис. грн.)
(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого
рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
Найменування показника
2017 рік
2016 рік
Усього активів
3 957 527
2 473 007
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1 795 037
1 800 826
Запаси
652 488
380 107
Сумарна дебіторська заборгованість
1 339 245
179 726
Грошові кошти та їх еквіваленти
59 210
2 698
Нерозподілений прибуток (непокритий
1 114 372
458 689
збиток)
Власний капітал
1 884 271
1 219 122
Зареєстрований (статутний) капітал
736 134
736 134
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
437 493
379 405
Поточні зобов'язання і забезпечення
1 635 763
874 480
Чистий фінансовий результат: прибуток
655 988
(142 448)
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2 944 534 920 2 944 534 920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0,22278
(0,04838)
акцію (грн.)
ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»

До уваги акціонерів

ПАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля»!
Приватне акціонерне товариство «Риболовецьке господарство села
Трипілля» (ідентифікаційний код - 30889056, місцезнаходження: 08722,
Київська область, Обухівський район, село Трипілля, вул. Шевченка, 125,
далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 17 квітня 2018
року об 11:00 годині за адресою: 08722, Київська область, Обухівський
район, село Трипілля, вул. Шевченка, 125, 1 поверх, приміщення готелю «Чорний куб», кімната №1.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів
лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів лічильної комісії Ложко Олени Олександрівни.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Мостового Івана
Олексійовича, секретарем загальних зборів – Гуріну Інгу Іванівну.
3. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних
зборах.
Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради від 26.02.2018
року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Звіти Правління Товариства за 2015, 2016, 2017 роки та прийняття
рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2015,
2016, 2017 роки.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2015, 2016, 2017 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за
2015, 2016, 2017 роки.
6. Звіти ревізійної комісії Товариства за 2015, 2016, 2017 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства за результатами 2015, 2016, 2017 років.
Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за
2015, 2016, 2017 роки та висновок ревізійної комісії Товариства за підсум-
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ками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015, 2016, 2017 років.
7. Затвердження річних звітів та річної фінансової звітності Товариства
за 2015, 2016, 2017 роки.
Проект рішення: Затвердити річні звіти та річну фінансову звітність Товариства за 2015, 2016, 2017 роки.
8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2015, 2016,
2017 роки.
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2015, 2016, 2017
роках у розмірі 176 тис. грн. буде покриватися за рахунок чистого прибутку майбутніх періодів.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову
загальних зборів Мостового Івана Олексійовича та Секретаря загальних
зборів Гуріну Інгу Іванівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Мостового Івана Олексійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства Корінь Анатолії Людвіківни, Лукашенка Петра Васильовича,
Карпової Катерини Василівни.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Рибалка Я.О., Мостового М.І., Кожукало А.П.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 11 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
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 – документи, що
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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 повинен мати оформлену згідно
з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності
на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти
участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних
зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде
той представник, довіреність якому буде видана пізніше.
Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або
згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.
Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами,
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за
місцезнаходженням Товариства: 08722, Київська область, Обухівський район, село Трипілля, вул. Шевченка, 125, 1 поверх, приміщення готелю «Чорний куб», кімната №1, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова
Правління Мостовий Іван Олексійович. Акціонери мають право не пізніше

початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку
денного загальних зборів.
Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного
не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції
подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства
та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів),
який її вносить, кількість та тип належних йому акцій 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 право у встановлений чинним законодавством
України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та
роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови Правління Товариства Мостового Івана Олексійовича за наведеним нижче номером телефону.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2796623 штук, загальна
кількість голосуючих акцій Товариства становить 2790514 штук.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https://sites.google.
com/site/rigostripilla/.
Телефон для довідок (04572) 7-48-80, (050) 358-36-75.
Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РАЙ АГРО ХІМ»
Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙ АГРО ХІМ» (ідентифікаційний код 05489359, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які
відбудуться 17 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57, в адмінбудинку, кабінет №2.
Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних
зборах відбудеться з 10:20 до 10:55 у день та за місцем проведення річних
загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 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. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова
лічильної комісії – Цуберу Василя Юрійовича, Члени лічильної комісії –
Цуберу Ігоря Васильовича, та прийняти 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 Вендрова Михайла, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Репака Андрія
Юрійовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства
та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.
4. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення 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 письмовому
вигляді;
 питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються 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 хвилин;
 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 Директора Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Директора.
Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2017 року задовільною.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття
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 Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної
комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора 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 заходів
за результатами його розгляду.
Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік затвердити.
10. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017
році.
Проект рішення: Чистий прибуток за 2017 рік розподілити наступним
чином: частину прибутку направити на покриття збитків минулих періодів,
залишок направити на розвиток Товариства.
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2018 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства
на 2018 рік.
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 проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
http://05489359.infosite.com.ua/
Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
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ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (12 березня 2018 року) – 1089616;
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (12 березня 2018 року) – 1069542;
До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Ватутіна,
57, в адмінбудинку, кімната №2, по вівторкам і четвергам з 10:00 до 16:00
(перерва з 13:00 до 14:00) а в день проведення загальних зборів – також у
місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ «РАЙ АГРО
ХІМ» – Сапєльніков Сергій Вікторович.
Довідки за телефоном (095) 934-56-77
Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити
зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами
в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові
відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з
дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення
зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів (до
29 березня 2018 року включно) до дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів (до 06 квітня
2018 року включно) до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або
нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до
проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прий
нято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних,
які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку
денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка
тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається
не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.
Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку
та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також
у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих
ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається
акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про
такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація
про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати
проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства
(тис.грн)*
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
779,8
707,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)
520,4
578,2
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
20,9
25,0
Гроші та їх еквіваленти
126,4
21,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
91,7
-79,8
Власний капітал
510,3
338,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
272,4
272,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
269,5
368,9
Чистий фінансовий результат: прибуток
171,5
-79,8
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1089616
1089616
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,0842
(грн.)

приватне акціонерне товариство «Лекхім»
«Шановні акціонери
АТ «Лекхім»!,
приватне акціонерне товариство «Лекхім» (далі Товариство), ідентифікаційний код 20029017, повідомляє, що акціонером Товариства, який володіє 20% ск товариства, до ПРОЕКТУ порядку денного чергових загальних зборІв акціонерів
Товариства, призначених на 27 БЕРЕЗНЯ 2018 року о 16:00 замісцезнаходженням АТ «Лекхім» за адресою: м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 23, КІМНАТА №1, ВКЛЮЧЕНЕ НОВЕ ПИТАННЯ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО 8 НАСТУПНОГО ЗМІСТУ:

8. Вчинення значного правочину Товариством для купівлі нерухомого
майна.
Проект рішення:
Вчинити значний правочин для купівлі нерухомого майна.
Повідомлення провключення нового питання до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «Лекхім»опубліковано у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління АТ «Лекхім» Печаєв Валерій Костянтинович

Приватне акціонерне товариство «Клінічний Санаторій «ПОЛТАВА–КРИМ»
Приватне акціонерне товариство «Клінічний Санаторій «ПОЛТАВА–
КРИМ» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ- 05532345, місцезнаходження - м.Київ, проспект Московський, 23) повідомляє, що річні загальні
збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2018 року о 12:40 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 голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
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4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту РевізораТовариства за 2017 рік та затвердження заходів
за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням ви-

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
мог, передбачених законом.
11. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової 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 12:00 год. до
12:30. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних
зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12 квітня 2018 р.
Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 17 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, проспект
Московський, 23, кім. 416, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 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
документами – Голова Наглядової ради Муха В.Б. (надалі - відповідальна
особа), тел. (06563) 3-33-00.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства
- не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції
акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку
денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали;
після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів
фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 18.04.2018 року» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).
Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та
отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право
участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша
інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://sanatoriypk.informs.net.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
74866
81450
Основні засоби (за залишковою вартістю)
59100
64038
Запаси
2751
2751
Сумарна дебіторська заборгованість
1467
2205
Гроші та їх еквіваленти
63
1082
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(2790)
(9696)
Власний капітал
18864
11958
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
21000
21000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
46538
60031
Поточні зобов'язання і забезпечення
9339
9336
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
6906
(5252)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2 100 000 2 100 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 3,28857
-2,5
Наглядова Рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД «ТЕМП»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ТЕМП», код за
ЄДРПОУ - 14309942, місцезнаходження - м. Хмельницький Проспект
Миру, 99/101 (надалі - Товариство), повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2018 року о 14-00 год. за адресою: м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101, приміщення актової
зали.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження 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 затвердження 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 заходів 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. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
13. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
ними.

16. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація учасників 20 квітня 2018 року з 13.00 год. до 13.45 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 чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.04.2018р.
Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 19.04.2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Хмельницький
Проспект Миру, 99/101, в приймальні, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з в
робочі дні з 11.00 год. до 15.00 год., а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення за адресою м. Хмельницький Проспект Миру,
99/101, приміщення актової зали.
Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів
та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Лукошин С.В. (надалі - відповідальна особа), тел.
(067)5095375.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в
обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту
порядку денного загальних зборів.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали;
після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів
фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 20 квітня 2018 року» із зазначенням часу отримання,
повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).
Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та
отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право
участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://temp-mash.com.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
48 390
34 826
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5 852
7 091
Запаси
28 148
18 235
Сумарна дебіторська заборгованість
7 928
6 107
Гроші та їх еквіваленти
2 677
1 988
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
13 775
10 238
Власний капітал
30 323
26 786
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
600
600
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1 350
1 350
Поточні зобов'язання і забезпечення
16 717
6 690
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
3 217
348
Середньорічна кількість акцій (шт.)
399 000
399 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
8,06
0,87

Приватне акціонерне товариство «Спільне
підприємство «Санаторій «Полтава» (надалі – То-

вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства
- не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків
голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер
(представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище
відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та
довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів
фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 12.04.2018 року» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).
Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації
та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право
участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства Украї
ни.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://32422719.smida.gov.ua//
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства,
(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
15540
16363
Основні засоби (за залишковою вартістю)
8918
9320
Запаси
5
5
Сумарна дебіторська заборгованість
1347
1347
Гроші та їх еквіваленти
540
1000
Нерозподілений прибуток (непокритий
(4768)
(4175)
збиток)
Власний капітал
13798
14391
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
18566
18566
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1742
1752
Поточні зобов'язання і забезпечення
0
220
Чистий фінансовий результат: прибуток
(593)
248
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
18566000 18566000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
(0,03)
0,01
акцію (грн)

вариство), код за ЄДРПОУ-32422719, місцезнаходження - м.Київ,
вул.Стельмаха, буд.10-А повідомляє, що річні загальні збори акціонерів
відбудуться 18 квітня 2018 року о 15:00 год. за адресою: м.Київ,
вул.Стельмаха, буд.10-А, оф.1.
Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження 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 затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням
вимог, передбачених законом.
Реєстрація учасників відбуватиметься 18 квітня 2018 року з 14:00 год.
до 14:45 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 чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12 квітня 2018 р.
Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 17 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул.Стельмаха, буд.10-А, оф.1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем
їх проведення за адресою м.Київ, вул.Стельмаха, буд.10-А, оф.1.
Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та
порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – 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 порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА

Наглядова Рада

Наглядова Рада

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне Вінницьке обласне акціонерне товариство
по туризму та екскурсіях «ВІННИЦЯТУРИСТ»
Шановний акціонере !
Приватне Вінницьке обласне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «ВІННИЦЯТУРИСТ», код ЄДРПОУ 02657201, місцезнаходження:
Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Пушкіна, буд. 4, повідомляє про скликання
річних Загальних зборів, що відбудуться 17 квітня 2018 року за адресою: м. Вінниця, вул. Пушкіна, буд. 4, 2-й поверх, бізнес-зал.
Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою:
м. Вінниця, вул. Пушкіна, буд. 4, 2-й поверх, бізнес-зал.
Початок зборів об 12 год. 00 хв.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ».
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «ВІН
НИЦЯТУРИСТ».
3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ».
4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ»
за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ» за
2017 рік.
6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ»
за 2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ» за
2017 рік.
8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «ВІН
НИЦЯТУРИСТ» за фінансовими результатами 2017 року, затвердження
строку, порядку виплати дивідендів.
9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ» на 2018 рік.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ» за 2017 рік (тис. грн.):
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
5557
4962
Основні засоби
5201
4933
Нематеріальні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
17
Сумарна дебіторська заборгованість
2851
701
Грошові кошти та їх еквіваленти
2435
24
Нерозподілений прибуток
4520
148
Власний капітал
9797
5420
Статутний капітал
5202
5202
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
1057
409
Чистий прибуток (збиток)
4463
103
Середньорічна кількість акцій (шт.)
520188
520188
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
16
40
(осіб)
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, 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 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 акціонерів 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на
Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про
проведення зборів до дати проведення зборів;
2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та
порядку денного зборів, до дати проведення зборів;
3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку
денного зборів до проведення зборів за запитом;
4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;
5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з
органів;
6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;
7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати
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 прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за
адресою: м. Вінниця, вул. Пушкіна, буд.4, приймальня Голови Правління
ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ» 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 «ВІННИЦЯТУРИСТ» Кордулян Сергій Харитонович, тел. (0432)
59-22 -59 (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 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
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
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) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості,
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим
акціонером до складу органів Товариства.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом
лення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій
519210 штук, кількість голосуючих акцій 519210 штук.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://turistvin.at.ua
Телефон для довідок: (0432) 59-22-59.
Наглядова рада ПрАТ «ВІННИЦЯТУРИСТ».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (код за ЄДРПОУ: 34514392), (далі по тексту –
банк), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, 2 відповідно
до рішення наглядової ради банку (протокол від 01.03.2017) повідомляє
про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
20.04.2018 року о 16.00 годині за місцезнаходженням банку: м. Дніпро,
площа Троїцька, 2, кімната № 304. Реєстрація учасників загальних зборів
відбудеться 20.04.2018 року з 15.30 до 15.55 години за місцем проведення
загальних зборів.
Проект порядку денного
(переліку питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт наглядової ради про діяльність банку, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт правління про результати діяльності банку, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2018 рік.
5. Затвердження висновку аудиторської фірми.
6. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2017 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
7. Розподіл прибутку банку отриманого у 2017 році.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру
річних дивідендів.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника).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. 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. Представник
за довіреністю повинен мати оригінал довіреності для участі у загальних
зборах акціонерного товариства.
Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь
20.04.2018 у річних загальних зборах наглядовою радою призначена дата
складання переліку акціонерів банку станом на 16.04.2018.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства»: а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Акціонери банку можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загальних зборів заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день
проведення загальних зборів за місцезнаходженням банку.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 09.03.2018 року, загальна
кількість простих іменних акцій Банку становить 200 000 штук, загальна
кількість голосуючих акцій Банку становить 200 000 штук.
За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріалами
загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена Миколаївна – корпоративний секретар банку. Телефон для довідок:
(0562) 31-04-38, 31-13-14 Адреса веб-сайту банку, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до порядку
денного: https://concord.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності банку
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
662 140
384 515
Основні засоби
42 638
42 034
Сумарна дебіторська заборгованість*
27 768
18 817
Грошові кошти та їх еквіваленти
41 339
39 971
Нерозподілений прибуток
1 552
2 158
Власний капітал
213 571
167 019
Статутний капітал
200 000
155 000
Поточні зобов'язання**
4 472
4 334
Чистий прибуток (збиток)
1 552
2 158
Середньорічна кількість акцій (шт.)
200 000
155 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
221
218

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
«ГАЛИЧ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне

(Надалі – Товариство;
місцезнаходження Товариства: Україна 79007 м.Львів,
вул.Городоцька, буд.23)
Повідомляє про загальні збори акціонерів, які відбудуться 19 квітня
2018 року о 15 год. 00 хв., місце куди мають прибути акціонери: 79007
м.Львів, вул.Городоцька, буд.23, актовий зал. Реєстрація акціонерів з
14 год. 30 хв. до 14 год. 55 хв. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 год. 13 квітня 2018 р. Порядок денний: 1. Обрання
лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017р.
Перспективи розвитку на 2018р. 5.Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017р. 6.Затвердження річного звіту Товариства за
2017 рік. 7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)
Товариства за 2017р. 8.Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 9.Про обрання Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. 10. Збільшення статутного капіталу Товариства. 11.Про попереднє схвалення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 12. Затвердження значного правочину.
Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт або
належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт
останнього. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням
Товариства (Україна, 79007 м.Львів, вул.Городоцька, буд.23) у робочі дні з
10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх
проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Наглядової Ради Мокляк Ігор Степанович, контактний
тел. +380972772462.
Голова Наглядової Ради
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Мокляк Ігор Степанович

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова правлiння
Мiняйло Валентин Францевич
15.03.2018

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

товариство
"СУМИХIМПРОМ"

05766356
40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
0542 674-212 0542 683-005
v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
www.sumykhimprom.com.ua
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

II. Текст повідомлення
Наказом №81 вiд 13.03.2018 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ»
Нiкiтiн Д.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
укладення Додаткової угоди №2 вiд 13.03.2018 до Договору постачання №27-31/07-17 вiд 31.07.2017 мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «ТИТАН УКРАЇНИ» стосовно постачання сiрки або еквiвалент. Загальна
вартiсть Договору постачання складає 305 856 тис. грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi 1 179 976 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 25,92%.
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
Нiкiтiн Дмитро Васильович
Керуючий санацiєю
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.03.14
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Повідомлення
про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 30664834)
Шановний акціонере,
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Місцезнаходження за адресою: Київська область м. Біла Церква
вул. Івана Кожедуба,361, код ЄДРПОУ 30664834 повідомляє про
проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори).
Збори відбудуться «24» квітня 2018 року об 11.00 год. за адресою:
м. Біла Церква Київської області вул. Івана Кожедуба,361, 3 поверх,
актова зала.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-30 до 11-00 год. «24» квітня 2018 року за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Івана Кожедуба, 361, 3 поверх, актова зала.
Порядок денний:
1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії:
Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Полозюк Олена Петрівна –
голова комісії; Гармазонова Світлана Василівна та Зяхор Любов Михайлівна – члени комісії.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з другого питання порядку денного:
Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича.
3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів:
Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів.
• Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.
• Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин.
• Відповіді доповідача – до 5 хвилин.
• Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.
• Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі.
Анонімні питання розгляду не підлягають.
• Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у
зборах.
4.Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської
діяльності товариства за 2017 р.»
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
Затвердити звіт Директора Товариства «Про результати фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2017 р.».
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.
Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2017 р.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
Проект рішення з шостого питання порядку денного:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 р.
7. Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2017 рік.
Проект рішення з сьомого питання порядку денного:
Затвердити річний Звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства» та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства
за 2017 рік. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення з восьмого питання порядку денного:
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Директора, Ревізійної
комісії визнати роботу Директора, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2017 р. задовільною.
9. Затвердження Загальними зборами акціонерів значних правочинів, у
яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину,
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:
Затвердити Загальними зборами акціонерів правочини, які вчинялися
до дня проведення цих зборів акціонерів, в тому числі:
- ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» № 2-18ГК/001 від 27.02.2018р.;
- ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» № 017-2016 від 22.01.2016р.
10.Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 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 проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.
Проект рішення з десятого питання порядку денного:

10.1. Надати згоду на укладання значних правочинів та змін до них, які
може вчиняти ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 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 проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.
10.2. Надати повноваження директору ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» Кривенку В.В. або іншій відповідальній особі одноосібно на укладання та
підписання правочинів, змін до них.
11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.
12.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження
умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної
комісії.
Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:
12.1.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом
кумулятивного голосування.
12.2.Затвердити запропоновані умови договорів, що укладатимуться з
членами Ревізійної комісії Товариства.
12.3.Голову зборів обрати особою, яка уповноважується Загальними
зборами підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства на
умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
ПРАТ«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2017 рік
(тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
1574636
1594890
Основні засоби
94255
92280
Запаси
40376
30066
Сумарна дебіторська заборгованість
1338548
1384420
Грошові кошти та їх еквіваленти
12875
14097
Нерозподілений прибуток (непокритий
(469274)
(229155)
збиток)
Власний капітал
(359380)
(117506)
Статутний капітал
76726
76726
Довгострокові зобов’язання
594620
636796
Поточні зобов’язання
1333883
1071193
Чистий прибуток (збиток)
(241701)
(228967)
Середньорічна кількість
13343700
13343700
акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
441
441
(осіб)
Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах
акціонерів 18 квітня 2018 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, що посвідчує
особу, для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену
згідно вимог діючого законодавства України.
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. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів
Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Київська область м. Біла Церква вул. Івана
Кожедуба,361, 3-й поверх актова зала.
Уповноважена особа для роботи з акціонерами: Сириця Василь Євгенович
тел.33-76-75. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектами рішень: bctec.prat.in.ua
Наглядова рада
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№52, 16 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ"
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ"
(скорочено ПАТ "Дніпровагонмаш"), код ЄДРПОУ 05669819, повідомляє
про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Дніпровагонмаш".
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство
"Дніпровагонмаш". Місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 19.04.2018 року о 1000 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Володимира Логінова, буд. 8, конференцзал.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для
участі у загальних зборах: 19.04.2018 року з 09-00 до 09-45 годин за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 13.04.2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту директора ДП "Стальзавод" про результати фінансовогосподарської діяльності дочірнього підприємства за 2017 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП "Стальзавод" на 2018 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ "Дніпровагонмаш" за 2017 рік та
кошторису наглядової ради на 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ "Дніпровагонмаш" за 2017 рік та
кошторису ревізійної комісії на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками
їх розгляду.
7. Розгляд та затвердження висновків ревізійної комісії, висновків зовнішнього аудитора, річних звітів, річної фінансової звітності ПАТ "Дніпровагонмаш" та ДП "Стальзавод" за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ
"Дніпровагонмаш" за підсумками роботи у 2017 році. Прийняття рішення
про виплату річних дивідендів за 2017 рік, затвердження їх розміру та способу виплати.
9. Затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого
прибутку ПАТ "Дніпровагонмаш" минулих років. Прийняття рішення про
виплату дивідендів за 2008, 2011, 2012, 2013, 2016 роки, затвердження їх
розміру та способу виплати.
10. Про зміну типу ПАТ "Дніпровагонмаш".
11. Про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" на Приватне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш".
12. Про зміну найменування Металургійного підприємства "Дніпродзержинський сталеливарний завод", дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" на Дочірнє підприємство "Дніпродзержинський сталеливарний завод".
13. Про зміну органу управління ДП "Стальзавод".
14. Про зміну найменування Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" на Київське представництво Приватного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш".
15. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ "Дніпровагонмаш".
16. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП "Стальзавод".
17. Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ "Торговий Дім
"Дніпровагонмаш".
18. Про відміну діючого Положення про Київське представництво ПАТ
"Дніпровагонмаш" та затвердження нового Положення про Київське представництво ПрАТ "Дніпровагонмаш".
19. Про відміну діючих положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ "Дніпровагонмаш", а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "Дніпровагонмаш", Положення про наглядову раду ПАТ "Дніпровагонмаш", Положення про ревізійну комісію ПАТ "Дніпровагонмаш", Положення про дирекцію ПАТ "Дніпровагонмаш" та затвердження нових положень, що регламентують внутрішню діяльність ПрАТ "Дніпровагонмаш",
а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "Дніпровагонмаш",
Положення про наглядову раду ПрАТ "Дніпровагонмаш", Положення про
ревізійну комісію ПрАТ "Дніпровагонмаш", Положення про дирекцію ПрАТ
"Дніпровагонмаш".
20. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів
наглядової ради ПАТ "Дніпровагонмаш".
21. Обрання членів наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш".
22. Обрання голови наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш", затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться
з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагоро-
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ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
23. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії ПАТ "Дніпровагонмаш".
24. Обрання членів ревізійної комісії ПрАТ "Дніпровагонмаш".
25. Обрання голови ревізійної комісії ПрАТ "Дніпровагонмаш", затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться
з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.
26. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятись ПрАТ "Дніпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", протягом
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
27. Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.dvmash.biz
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: станом на 20.02.2018 року загальна кількість
простих іменних акцій ПАТ "Дніпровагонмаш" становить 16 635 800 штук,
загальна кількість голосуючих акцій становить 16 542 821 штука.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у загальних зборах: для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену
згідно з вимогами чинного законодавства України.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання
акціонерам даного повідомлення до 18.04.2018 року (включно) акціонери
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час за
місцезнаходженням ПАТ "Дніпровагонмаш": м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4, будівля заводоуправління, кім. 111. В день проведення загальних зборів 19.04.2018 року - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор ПАТ
"Дніпровагонмаш" Корнецький О.Ю.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України "Про акціонерні товариства": згідно статті 36 Закону України "Про
акціонерні товариства" від дати надіслання повідомлення про проведення
загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства, а в день проведення загальних зборів - також у
місці їх проведення. Акціонерне товариство до початку загальних зборів
зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. У
разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства",
акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій. Відповідно статті
38 Закону України "Про акціонерні товариства" кожний акціонер має право
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів
до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з
цих питань.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність
на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою
у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
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завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника.
Основні консолідовані показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Дніпровагонмаш" (тис. грн.)
період
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)

звітний
2017 р.

попередній
2016 р.

1780352

1669382

91754

84700

Запаси

342276

137378

Сумарна дебіторська заборгованість

1224270

1224921

Гроші та їх еквіваленти

107381

163034

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1490833

1450673

Власний капітал

1577284

1533315

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

8318

8318

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

43367

31663

Поточні зобов'язання і забезпечення

159701

104404

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

48983

12764

16635800

16635800

2,94443

0,76726

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

Довідки за телефоном: (0569) 58-47-19.
Наглядова рада ПАТ «Дніпровагонмаш»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА"

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://ma.dp.ua.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414, у
робочі дні з 13-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Головний бухгалтер Гречишникова Тетяна Анатолiївна, а в день проведення загальних зборів - також у місці
їх проведення.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Представником акціонера на загальних
зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа
юридичної особи.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах декільком своїм представникам. Участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.
Телефон для довідок: (056) 46-54-46, (056) 770-49-48

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
Текст повідомлення:
14.03.2018 року ПрАТ "Швейна фабрика "Зорянка" з інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне:
Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій Фізична особа
збільшився з 22,964% до 23,067%. Розмір частки в загальній кількості акцій збільшився з 262451 (19,9854% від загальної кількості акцій) до
263981 (20,1012% від загальної кількості акцій) простих іменних акцій.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України
Директор Пустовіт Віра Олексіївна.

код за ЄДРПОУ 01416760 (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня
2018р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 17 квітня
2018р. з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на учаcть у загальних зборах станом на 24 годину 11.04.2018р.
Перелік питань включених до проекту порядку денного;
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та
затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2017р. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та надання повноважень щодо вчинення дій,
пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду" в новій редакції.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства обрання особи, яка
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради

ПРАТ "ШВЕЙНА ФАБРИКА
"ЗОРЯНКА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство
"Швейна фабрика "Зорянка". Код за ЄДРПОУ: 05502700. Місцезнаходження: 25006, м.Кропивницький, вул.Євгена Маланюка,2. Міжміський
код, телефон та факс: 0522-22-97-13. Електронна поштова адреса: zoryanka@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: zoryanka.org.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СВІТЛОФОР"

муться з членами Наглядової ради Товариства обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
які можуть вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://ucap.dp.ua/00656551/.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Дніпро, вул. Новомосковська, буд. 1, кімната 1, у робочі дні з 12-00 до 15-00 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Пiщулiн Антон Олегович, а в
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а
щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів
до дати проведення загальних зборів. Порядок реалізації акціонерами
зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України "Про акціонерні
товариства", Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності
не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого
представника. Представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.
Телефон для довідок: (0562) 375-43-60, (056) 770-49-48.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГІДРОСИЛА ГРУП"

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
11. Про внесення змін та доповнень до "Положення про наглядову раду", "Положення про ревізора (ревізійну комісію)" шляхом викладення їх
в новій редакції.
12. Дострокове припинення повноважень ревізора.
13. Обрання ревізора.
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: http://hydrosila-group.prat.in.ua.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ,
який посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково документи,
які засвідчують їх право на участь та голосування на зборах, оформлені
згідно з вимогами чинного законодавства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за адресою: 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 101, у робочі дні, робочі години, а в день проведення річних
загальних зборів - за місцем проведення зборів.
Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо питань,
включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів
до дати проведення зборів.
Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за
7 днів до дати проведення зборів.
Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є головний бухгалтер ПрАТ "Гідросила Груп" Іванова Ганна Вікторівна.

(далі - Товариство), код за ЄДРПОУ 00656551, місцезнаходження: м.
Дніпро, вул. Новомосковська, буд. 1 повідомляє про проведення річних
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2018р. о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, вул. Новомосковська, буд. 1, кімната 1.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 17 квітня
2018р. з 09 годин 15 хвилин до 09 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на учаcть у загальних зборах станом на 24 годину 11.04.2018р.
Перелік питань включених до проекту порядку денного;
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2017р. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов Договору
іпотеки, що був укладений з ПАТ "АБ "РАДАБАНК" та пов'язаного з ним
рішення Наглядової ради.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій
редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції
Статуту Товариства та надання повноважень щодо вчинення дій,
пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
9. Затвердження внутрішніх положень ПрАТ "Світлофор" "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Ревізійну комісію" в новій редакції.
10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл.,
м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 101, повідомляє про проведення
річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року о
10.00 за адресою: 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул.
Ельворті, 7, офіс 501.
Реєстрація акціонерів - з 09.30 до 09.50 за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 16.04.2018 року.
Проект порядку денного
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати
перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік,
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2017 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА
КОМПАНІЯ"

про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
11. Про внесення змін та доповнень до "Положення про наглядову
раду", "Положення про ревізора (ревізійну комісію)" шляхом викладення
їх в новій редакції.
12. Дострокове припинення повноважень ревізора.
13. Обрання ревізора.
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: http://kpk.prat.in.ua.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково документи, які засвідчують їх право на участь та голосування на зборах,
оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати
проведення зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку
денного, за адресою: 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул.
Ельворті, 7, офіс 102, у робочі дні, робочі години, а в день проведення
річних загальних зборів - за місцем проведення зборів.
Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного
зборів до дати проведення зборів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж
за 7 днів до дати проведення зборів.
Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є головний бухгалтер ПрАТ "КПК" Іванова Ганна
Вікторівна.
НАГЛЯДОВА РАДА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ"

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством з дати прийняття рішення до проведення
наступних річних Загальних зборів акціонерів.
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: 00913574.smida.gov.ua.
Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 25491, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Мурманська, 15,
кабінет 1, в робочі дні з 09.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.
Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо питань,
включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів
до дати проведення зборів.
Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення зборів.
Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Для
участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт.
Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах,
повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність.
Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного зборів,
визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною кількістю
акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи завданням
щодо голосування з кожного питання порядку денного.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова правління Степанов Віктор Олегович.
Наглядова рада.

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл.,
м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 102, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року о 14.00 за адресою: 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 501.
Реєстрація акціонерів - з 13.30 до 13.50 за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
складений станом на 16.04.2018 року.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати
перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік,
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку
розподілу прибутку (покриття збитку) за 2017 рік, визначення та розподіл
планових показників прибутку на 2018 рік.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новій редакції.
10. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту
товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною
реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25491, Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Мурманська,15 повідомляє про проведення річних
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 р. о 11.00 за
адресою: 25491, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Мурманська, 15, кабінет 1.
Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 10.40 до 10.55. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
20.04.2018 р.
Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства.
8. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції,
затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи
на підписання нової редакції Статуту ПАТ "Агропромтехпостач".
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів.
12. Про надання згоди та затвердження укладених договорів про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки єдиного майнового комплексу за адресою: Кіровоградська обл., с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе,
буд. 15 між ПАТ "Агропромтехпостач" і АТ "ТАСКОМБАНК".
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД СЕГМЕНТ"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25011, м.Кропивницький,
вул.Генерала Родимцева,83 повідомляє про проведення річних загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 р. о 10.00 за адресою:
25011, м.Кропивницький, вул. Генерала Родимцева,83, актовий зал.
Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 09.30 до 09.55. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
16.04.2018 р.
Проект порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
3.Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4.Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
5.Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та
висновків ревізійної комісії за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
7.Про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно засновників (учасників).
8.Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких угод.
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КІРОВОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДАВТОСЕРВІС"

(надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 27641, Кіровоградська обл, Кіровоградський р-н, с.Соколівське, проспект Комсомольський,1а повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 р. о 10.00 за місцезнаходженням
товариства в офісі №1.
Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 09.30 до 09.55.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
складений станом на 16.04. 2018 р.
Проект порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік
та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту
та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора
Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у ході поточною фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру)
та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи,
якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: segment.pat.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за адресою: 25011, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул.Генерала Родимцева,83, бухгалтерія, в робочі дні з 09.00 до 12.00,
а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення
реєстрації. Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо
питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного
зборів до дати проведення зборів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та
містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом
Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт.
Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність.
Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного зборів,
визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною кількістю
акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи завданням
щодо голосування з кожного питання порядку денного. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
є головний бухгалтер Куца Валентина Володимирiвна.
Наглядова рада.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: 05387653.smida.gov.uа.
Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати
проведення зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
за адресою: 27641, Кіровоградська обл, Кіровоградський р-н, с.Соколівське, проспект Комсомольський,1а, офіс №1 з 09.00 до 12.00, а також в
день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.
Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного
зборів до дати проведення зборів.
Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж
за 7 днів до дати проведення зборів.
Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт.
Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах,
повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність.
Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною
кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи
завданням щодо голосування з кожного питання порядку денного.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Кириченко Володимир Володимирович.
Наглядова рада.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КАПУСТИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР",

місцезнаходження: 27124, Кіровоградська область, Новоукраїнський
район, с. Кам'яний Міст , повідомляє , що 27 квітня 2018 року о 10.00 год,
за адресою: 27124, Кіровоградська область, Новоукраїнський район,
с.Кам'яний Міст, вул.Кар'єрна,59, адміністративне приміщення, кімната №1, відбудуться чергові загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 09.00 до 09.50. Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах 23.04.2018 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря зборів.
3.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних
зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
5.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6.Розгляд звіту директора товариства за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками його розгляду.
7.Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.
8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КІРОВОГРАДГРАНІТ",

код ЄДРПОУ 13744297 (далі - "Товариство"), місцезнаходження якого:
Україна, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село
Соколівське, вулиця Шосейна, будинок 50, повідомляє, що 19 квітня
2018 року о 10.00 год., за місцезнаходженням Товариства в "Актовому залі" на ІІІ поверсі адміністративного приміщення відбудуться чергові загальні збори акціонерів (далі - "збори"). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 19 квітня 2018 року з 8.30 год. до 9.45 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у зборах - 13 квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства. Затвердження
розміру річних дивідендів
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в
новій редакції
12. Внесення змін до положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення цих
положень в новій редакції.
13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення.
Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства:
http://13744297.smida.gov.ua. Загальна кількість акцій Товариства 3 000 000
штук, із яких простих іменних акцій 2 993 646 штук, привілейованих іменних акцій 6 354 штуки. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, кількість голосуючих
простих іменних акцій 2 960 188 штук, кількість голосуючих привілейованих

твом України: 02803795.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення
про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 27124, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Кам'яний Міст, вул.Кар'єрна,59, адміністративне приміщення, кімната №1, в робочі дні з 09.00 до 12.00, а також в
день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.
Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо питань,
включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів
до дати проведення зборів. Кожен акціонер має право внести пропозиції
щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення
зборів. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити
всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку
денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт.
Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність.
Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного зборів,
визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною кількістю
акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи завданням
щодо голосування з кожного питання порядку денного. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
є директор Бахмач Сергій Іванович.
Наглядова рада.
іменних акцій 1 094 штуки. Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
зборів, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., в "Кабінеті юриста" на ІІ поверсі адміністративного приміщення за адресою: Україна, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, вулиця Шосейна,
50, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Посадова
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- член наглядової ради ПАТ "Кіровоградграніт" Степаненко Вадим Олександрович, контактний телефон (0522) 55-31-04.
Після отримання цього повідомлення кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів
Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів,
а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за сім днів
до дати проведення зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам ч.2, ч.3 ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства". Для
участі у зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера
- паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на зборах,
видана акціонером-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 зборах від імені акціонера-юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку
денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує
всі питання щодо голосування на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи
замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право
участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо
для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або
їх загальним представником.
Наглядова рада.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

(надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 28400, Кіровоградська обл., смт.Компаніївка, вул.Кірова,29 повідомляє про проведення
річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 р. о
10.00 за адресою: Кіровоградська обл., смт. Компаніївка, вул. Кірова, 29, каб.№1.
Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 09.30 до 09.55.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
складений станом на 16.04. 2018 р.
Проект порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік
та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту
та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
11.Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та
членами наглядової ради.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТтВО
"ШАРІВСЬКЕ"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 28044, Кіровоградська обл.,
Олександрійський р-н с.Шарівка, вул.Леніна,2 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2018
р. о 10.00 за адресою: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський
р-н, с.Шарівка, вул.Леніна,2, актовий зал контори. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 09.30 до 09.55. Перелік акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах складений станом на 17.04. 2018 р.
Проект порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік
та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту
та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
11.Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та
членами наглядової ради.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у ході поточною фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру)
та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення до-
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Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: 03751592.smida.gov.uа.
Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати
проведення зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
за адресою: 28400, Кіровоградська обл., смт. Компаніївка, вул. Кірова,29,
каб.№1 з 09.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів
до закінчення здійснення реєстрації.
Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного
зборів до дати проведення зборів.
Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж
за 7 днів до дати проведення зборів.
Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити
всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку
денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт.
Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах,
повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність.
Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною
кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи
завданням щодо голосування з кожного питання порядку денного.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Ткаченко Сергій Іванович.
Наглядова рада.
цільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи,
якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: 00386235.smida.gov.uа.
ід дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н с.Шарівка, вул.Леніна,2, кабінет головного економіста з 09.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Кожен
акціонер має право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів до дати проведення зборів.
Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20
днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.
Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт.
Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах,
повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність.
Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною
кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи
завданням щодо голосування з кожного питання порядку денного.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член наглядової ради Бондаренко Римма Степанівна.
Наглядова рада.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН
"ЦУКРОГIДРОМАШ"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл.,
м.Кропивницький, вул. Архангельська, 94, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2018 року о
10.00 за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.
Архангельська,94, зал засідань. Реєстрація акціонерів - з 09.30 до 09.55
за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах складений станом на 13.04.2018 року.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та
висновківПУБЛІЧНЕ
ревізійної комісіїАКЦІОНЕРНЕ
за 2017 рік.
ТОВАРИСТВО
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибут"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
РАЙАГРОХІМ"
,
ку Товариства (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
місцезнаходження: 28053, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
с. Андріївка, вул.Леніна,33А (надалі - Товариство) повідомляє про прове9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
дення річних загальних зборів акціонерів (надалі - збори), які відбудуться
10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
21 квітня 2018 р. о 14.00 за адресою: Кіровоградська обл., Олексан11. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
дрійський р-н с. Андріївка, вул. Центральна (Леніна),33А, актовий зал
12. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укконтори. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 13.30 до 13.55. Переладатимуться
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статуту товариства та затвердження нової редак1.Обрання
лічильної
ції статуту.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
14.
Внесення змін
та затвердження
Положення про
Загальні
збори
То3. Визначення
порядку
та способу засвідчення
бюлетенів
для
голосувариства
в новій редакції, Положення про Наглядову раду Товариства в
вання.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердженПовідомлення
ня регламенту
зборів.про виникнення особливої інформації емітента
5.Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.
6.Затвердження передавального акту активів та пасивів Товариства.
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Пере7.Обрання уповноважених осіб на підписання установчих документів
сувна механізована колона 37". Код за ЄДРПОУ: 01036595. МісцезнаходТДВ "Олександрійський райагрохім" та для проведення дій, пов'язаних із
ження: 25004, м.Кiровоград, вул.Генерала Родимцева,94а. Міжміський код,
державною реєстрацією новоствореного товариства в органах державної
телефон та факс: 0522-240803. Електронна поштова адреса: pmk37@emiреєстрації.
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуАдреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
ється емітентом для розкриття інформації: 01036595.smida.gov.ua. Вид
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб еміпроекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавстента.
твом України: 05489555.smida.gov.uа. Від дати надіслання повідомлення
Текст повідомлення:
про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має
Згідно наказу голови правління ПАТ "ПМК-37" №3-К вiд 14.03.2018 ро-

ПАТ "ПМК 37"

новій редакції, Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, Положення про виконавчий орган та посадових осіб в новій редакції.
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: 00380014.smida.gov.uа.
Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Архангельська,94, відділ кадрів з 09.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.
Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо питань,
включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів
до дати проведення зборів.
Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення зборів.
Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товарисможливість
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Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
Наглядова рада.
законодавством України Голова правління Коваленко Ігор Васильович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБІН"

шень з питань порядку денного, за адресою: 25006, Кіровоградська обл.,
м.Кропивницький, вул.Шевченка 26, кабінет директора, в робочі дні з 09.00
до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення
здійснення реєстрації. Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів до дати проведення зборів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного
зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів,
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів
до дати проведення зборів. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до
проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в
зборах, повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність. Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного
зборів, визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною
кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи завданням щодо голосування з кожного питання порядку денного. Посадовою
особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Заікіна Майя Миколаївна.
Наглядова рада.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ням за власним бажанням, звільнено: головний бухгалтер Нізова165
Олена
Миколаївна (паспорт АК 947619 Саксаганським РВ Криворізького УМВСУ у
Дніпропетровській області 09.06.2000), розмір пакета акцій: 0 грн. На посаді перебувала з 23.01.2018 р. по 12.03.2018 р. Призначено з 14.03.2018 ро-

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл.,
м.Кропивницький, вул.Шевченка 26, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 р. о 13.30 за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Шевченка
26, кабінет директора. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 13.00
до 13.25. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: 20.04.2018 р.
Проект порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
3.Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4.Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
5.Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та
висновків ревізійної комісії за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: 13762817.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення
про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-

ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1"

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "КРИ-

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№52, 16 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "НАДІЯ"

(надалі - Товариство) код ЄДРПОУ 03756690 місцезнаходження якого:
27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "20" квітня 2018 року об 11:30 годині за адресою місцезнаходження Товариства 27613, Кіровоградська
область, Кіровоградський район, село Велика Северинка, провулок
Тепличний, 1 в приміщенні актового залу на другому поверсі адмінбудівлі, кімната №201 (надалі Збори).
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись
"20" квітня 2018 року з 11:00 год. до 11:20 год. за місцем проведення Зборів. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства,
складеного ПАТ "НДУ" станом на 22.02.2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 11500 шт., в тому числі голосуючих 8810 шт. Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах: "16" квітня 2018 року.
Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів
лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
6. Про зміну типу Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку зі зміною типу та
найменування Товариства, а також в зв'язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової
редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової
редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною
реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про
Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
9. Про відміну положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА "НАДІЯ".
10. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
11. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть
надані повноваження на їх укладення та підписання.
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: http://03756690.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням
Товариства за адресою: 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський
район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1 (другий поверх адмінбудівлі, бухгалтерія, кімната №203) у робочі дні у робочий час, а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо
питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного
Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Салова Надія Григорівна.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають
право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку
денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів - письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають
містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та стату-
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том Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих
питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.
При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до
досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво
про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.
2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації
для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії,
засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством
України (залишаються у реєстраційної комісії): для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на
участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення
повноліття або одруження; для представників акціонерів - документи, що
підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим
документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної
особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені
кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)
Період (тис.грн)
Найменування показника
2017 рік
2016 рік
Усього активів
276225
252109
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5042
4035
Запаси
24045
8519
Сумарна дебіторська заборгованість
143628
146549
Гроші та їх еквіваленти
34
50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
221303
213462
Власний капітал
227053
219212
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
5750
5750
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
4000
4000
Поточні зобов'язання і забезпечення
45172
28897
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
7841
50837
Середньорічна кількість акцій (шт.)
11500
11500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
681,83
4420,61
(грн)
НАГЛЯДОВА РАДА

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІМПЕРІЯ-С"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 05513862 місцезнаходження якого:
25001, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Велика Пермська, будинок 88, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "21" квітня 2018 року о 10:00 год. за адресою:
25001, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Велика
Пермська, будинок 88, в кабінеті директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМПЕРІЯ-С" на першому поверсі адміністративного
корпусу, кімната № 1 (надалі Збори). Реєстрація акціонерів (представників
акціонерів) буде здійснюватись "21" квітня 2018 року з 09:30 год. до 09:50
год. за місцем проведення Зборів. За даними Переліку акціонерів, яким
надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 21.02.2018
року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 3 766
640 шт., в тому числі голосуючих - 3 554 001 шт. Дата складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах "17" квітня 2018
року
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться
на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів
лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
6. Про внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються відомостей про адресу місцезнаходження
Товариства.
7. Про зміну типу Товариства.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку зі зміною типу та
найменування Товариства, а також в зв'язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової
редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової
редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною
реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про
Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Про відміну положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМПЕРІЯ-С".
11. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
12. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть
надані повноваження на їх укладення та підписання.
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: imperiya-c.pat.ua. Від дати надіслання цього повідомлення
до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку
денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: м Кропивницький, вул. Велика Пермська, будинок 88 (у
відділі кадрів, кімната № 1), у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань,
включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів
з документами є член наглядової ради Ручко Ганна Миколаївна
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають
право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку
денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів - письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Това-

риства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають
містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих
питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 25001, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Велика Пермська, будинок 88. Відмову про включення пропозицій до
проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до
досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво
про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.
2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації
для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії,
засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством
України (залишаються у реєстраційної комісії): для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на
участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення
повноліття або одруження; для представників акціонерів - документи, що
підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим
документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної
особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 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.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність,
замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати,
або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)

Період (тис.грн)
2017 рік
2016 рік
20076
20561
9862
10565
902
915
8822
9080
9
1
-8023
-7308
2474
3189
2825
2825
8596
8576
9006
8796
-715
-1736
3766640
3766640
-0,00019

-0,000461
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№52, 16 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ
КОМБІНАТ"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00418107 місцезнаходження якого:
55204, Миколаївська область, місто Первомайськ, проспект Труда, будинок
12, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "23" квітня 2018 року об 13:40 годині за адресою місцезнаходження Товариства 55204, Миколаївська область, місто Первомайськ,
проспект Труда, будинок 12, в приміщенні актового залу на другому
поверсі адмінбудівлі, кімната №201 (надалі Збори). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись "23" квітня 2018 року з
12:30 до 13:30 години за місцем проведення Зборів. За даними Переліку
акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 22.02.2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 6 653 600 шт., в тому числі голосуючих - 6 329 055 шт. Дата
складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: "17"
квітня 2018 року.
Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів
лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
6. Про зміну типу Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку зі зміною типу та
найменування Товариства, а також в зв'язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової
редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової
редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною
реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про
Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
9. Про відміну положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ
КОМБІНАТ".
10. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
11. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть
надані повноваження на їх укладення та підписання.
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: http://00418107.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням
Товариства за адресою: 55204, Миколаївська область, місто Первомайськ,
проспект Труда, будинок 12 (другий поверх адмінбудівлі, кімната №2) у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової
ради Ржавічев Віктор Анатолійович.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають
право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку
денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів - письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають
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містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих
питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 55204, Миколаївська область, місто Первомайськ, проспект Труда, будинок 12. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.
При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до
досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво
про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.
2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації
для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії,
засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством
України (залишаються у реєстраційної комісії): для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на
участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення
повноліття або одруження; для представників акціонерів - документи, що
підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим
документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної
особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені
кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)
Період (тис.грн)
Найменування показника
2017 рік
2016 рік
Усього активів
544609
454285
Основні засоби (за залишковою вартістю)
94013
95012
Запаси
45528
86412
Сумарна дебіторська заборгованість
183980
262490
Гроші та їх еквіваленти
13994
10371
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
5584
4765
Власний капітал
53527
52708
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
45910
45910
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
----Поточні зобов'язання і забезпечення
491082
401577
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
819
-25611
Середньорічна кількість акцій (шт.)
6653600
6653600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,12
-3,85
(грн)
НАГЛЯДОВА РАДА
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "УРГА"

(надалі - Компанія), місцезнаходження Компанії: 25015, Кіровоградська
обл., м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024,
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляє про
проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії (надалі - збори),
які відбудуться 24 квітня 2018 року об 11 год.00 хв. за адресою: 25015,
Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-А, в приміщенні актового залу № 55. Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення зборів з 10 год.15 хв., час закінчення реєстрації - 10 год. 45 хв. Місцем реєстрації акціонерів є адреса за якою будуть
проводитися збори акціонерів Компанії. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів Компанії - 18 квітня 2018
року станом на 24 год.00 хв.
Проект порядку денного річних загальних зборів
акціонерів Компанії:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Компанії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів
Компанії.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2017 рік.
4. Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Компанії за 2017 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Компанії за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Компанії за
2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Компанії за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компанії у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Компанії.
9. Обрання членів Наглядової ради Компанії.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Компанією протягом одного року, визначення
особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: www.urga.com.ua.
За даними переліку акціонерів Компанії, складеному Центральним депозитарієм України станом на "06" березня 2018 року, загальна кількість
простих іменних акцій Компанії складає 868 600 (вісімсот шістдесят вісім

Повідомлення

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
про виникнення
особливої інформації
емітента
І. Загальні відомості
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
РАЙАГРОХІМ",

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

місцезнаходження:
28053, Кіровоградська
обл., Олександрійський р-н
1. Повне найменування
емітента:
с. Андріївка, вул.Леніна,33А (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - збори), які відбудуться
21 квітня 2018 р. о 14.00 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н с. Андріївка, вул. Центральна (Леніна),33А, актовий зал
2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
контори. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 13.30 до 13.55. Пере3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15
лік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
станом на 17.04.2018 р.
5. Електронна поштова
адреса: emitent@zemcap.dp.ua
Проект порядку денного:
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть1.Обрання лічильної комісії.
ся емітентом
розкриття
інформації:
http://www.zemcap.com
2. Обраннядля
голови
та секретаря
зборів.
7.
Вид
особливої
інформації:
відомості
про прийняття
про
3. Визначення порядку та способу засвідчення
бюлетеніврішення
для голосунадання
згоди на вчинення значних правочинів.
вання.
ІІ. Текст
повідомлення.
4. Прийняття рішень з питань
порядку
проведення зборів, затвердженСпостережною
радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi ня регламенту
зборів.
Банк)
14.03.2018 прийняте
рiшення
про вчинення
значного правочину, а
5.Затвердження
звіту комісії
з припинення
Товариства.
6.Затвердження передавального акту активів та пасивів Товариства.
7.Обрання уповноважених осіб на підписання установчих документів
ТДВ "Олександрійський райагрохім" та для проведення дій, пов'язаних із
державною реєстрацією новоствореного товариства в органах державної
реєстрації.
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: 05489555.smida.gov.uа. Від дати надіслання повідомлення
про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБІН"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл.,
м.Кропивницький, вул.Шевченка 26, повідомляє про проведення річних за-

тисяч шістсот) штук, загальна кількість простих іменних голосуючих акцій
Компанії складає 820 827 штук. Від дати надіслання повідомлення про
проведення зборів до дати проведення зборів, акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 09.00 до 12.00 за адресою: 25015, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка 1-А, кабінет 77, а також в день проведення зборів у місці їх проведення до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник Генерального директора з
юридичних питань Пастух Вікторія Віталіївна.
Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України "Про
акціонерні товариства". Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до
питань порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів - письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Компанії, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Компанії, а
пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного
обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Компанія до початку загальних зборів у встановленому нею порядку зобов'язана надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку
денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Компанія
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Для участі у зборах акціонерів Компанії необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а для представників акціонерів - належним чином
оформлену довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів, для директора акціонера юридичної особи - витяг з ЄДР юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документ,
що посвідчує особу. 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 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 Компанії може містити завдання щодо голосування, тобто
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження
щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету
голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних
зборах акціонерів на свій розсуд.
Наглядова рада

саме на участь Банку 14.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення деможливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття ріпозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 72 на
шень з питань порядку денного, за адресою: Кіровоградська обл., Олексуму 51 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предмесандрійський р-н с. Андріївка, вул.Центральна (Леніна),33А, кабінет головтом
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кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення зборів, а щодо кандидатів
до складу органів товариства - не
ІІІ. Підпис.
пізніше
ніж за
7 днів донижче,
дати підтверджує
проведення зборів.
Пропозиції
акціонерів
1. Особа,
зазначена
достовірність
інформації,
що
обов'язково
повинні мати форму
та містити
всюнесе
інформацію,
які визначені
міститься у повідомленні,
та визнає,
що вона
відповідальність
згідзаконодавством
України та статутом Товариства, а пропозиції щодо вклюно з законодавством.
чення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні міс2. Найменування посади
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Для участі в зборах акціонеГолова Правління Петренко О.Ф.
рам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера, якому нада15.03.2018
р.
на довіреність на участь в зборах, повинен мати при собі паспорт
та належним чином оформлену довіреність. Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій, що належать акціонеру,
або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи завданням щодо голосування з кожного питання порядку денного. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є виконавчий директор Кітаєв Сергій Дмитрович.
Наглядова рада.

169обл.,
шень з питань порядку денного, за адресою: 25006, Кіровоградська
м.Кропивницький, вул.Шевченка 26, кабінет директора, в робочі дні з 09.00
до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КІРОВОГРАДТУРИСТ"

рядку денного зборів Товариства; 5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів; 6. на отримання мотивованого
рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного
зборів; 7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що
додаються на підставі пропозицій акціонерів; 8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право
участі та голосування на зборах декільком своїм представникам; 9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це викотисяч шістсот)
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

саме на участь Банку 14.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 72 на
суму 51 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 51
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн., яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 10,05%.

(надалі - Товариство), код ЄДРПОУ 02593820, місцезнаходження: Україна, 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, повідомляє про
скликання річних Загальних зборів акціонерів (надалі - збори), що відбудуться 17 квітня 2018 року о 12.00 год. за адресою: м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, конференц-зал. Реєстрація
акціонерів: 11.00 - 11.45 за місцем проведення Загальних зборів.
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має право:
11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право1. на
з документами,
необхідними
прийняття
річинів,
якіознайомлення
можуть вчинятися
Компанією протягом
одногодля
року,
визначення
шень
питань
порядку
денного
зборів від
надіслання
повідомленособи,з якій
будуть
надані
повноваження
на дати
їх укладення
та підписання.
ня про
проведення
до дати
проведення
зборів;
2. на отримання
Адреса
власного зборів
веб-сайту,
на якому
розміщена
інформація
з проектом
письмової
відповіді
Товариства
на своїдописьмові
запитання
щодо збопирішень щодо
кожноговід
з питань,
включених
проекту порядку
денного
тань,
включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного
рів: www.urga.com.ua.
зборів,
до датипереліку
проведення
зборів;Компанії,
3. на ознайомлення
з проектом (проЗа даними
акціонерів
складеному Центральним
деектами)
рішення
з питань
до проведення
зборів
позитарієм
України
станомпорядку
на "06" денного
березня зборів
2018 року,
загальна кількість
за
запитом;
4. внести
щодо питань,
включених
проектувісім
попростих
іменних
акційпропозиції
Компанії складає
868 600
(вісімсот до
шістдесят

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

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi Банк) 14.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
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ІІІ. Підпис.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правління Петренко О.Ф.
15.03.2018 р.

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɒȺɇɈȼɇɂɃȺɄɐȱɈɇȿɊ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȼɈȼɑȺɇɋɖɄɂɃȺȽɊȿȽȺɌɇɂɃɁȺȼɈȾª

ɧɚɞɚɥɿ ɬɚɤɨɠ ± Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɦȼɨɜɱɚɧɫɶɤɜɭɥɉɭɲɤɿɧɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ
ɩɪɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ Ɋɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈ
ɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȼɈȼɑȺɇɋɖɄɂɃ ȺȽɊȿȽȺɌɇɂɃ ɁȺȼɈȾª ɡɚ ɪɿ
ɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɱɚɬɨɤɊɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɤɜɿɬɧɹɪɨɝɨɞ
ɯɜɡɚɚɞɪɟɫɨɸɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȼɨɜɱɚɧɫɶɤɜɭɥɉɭɲ
ɤɿɧɚɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɚɤɬɨɜɨɝɨɡɚɥɭɉɊȺɌ©ȼȺɁª
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ  Ɋɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɛɭɞɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹɤɜɿɬɧɹɪɡɝɨɞɯɜɞɨɝɨɞɯɜɡɚɚɞɪɟ
ɫɨɸɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɦȼɨɜɱɚɧɫɶɤɜɭɥɉɭɲɤɿɧɚɩɪɨɯɿɞɧɚɉɊȺɌ©ȼȺɁª
ȾɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɊɿɱɧɢɯ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɉɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɉɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ʀɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɚ
ɯɨɞɿɜɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹɡɚɯɨɞɿɜɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɡɜɿɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɛɚɥɚɧɫɭɡɜɿɬɭɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɢɬɚɿɧɲɢɯɮɨɪɦɪɿɱɧɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɪɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɡɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɪɿɱɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɡɚɪɿɤ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪɿɤ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȼɈȼɑȺɇɋɖɄɂɃ ȺȽɊȿȽȺɌɇɂɃ ɁȺȼɈȾª
ɲɥɹɯɨɦɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɁɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨ
ɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȼɈȼɑȺɇɋɖ
ɄɂɃȺȽɊȿȽȺɌɇɂɃɁȺȼɈȾªɲɥɹɯɨɦɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɭ ɪɚɞɭ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȼɈȼɑȺɇɋɖɄɂɃ
ȺȽɊȿȽȺɌɇɂɃɁȺȼɈȾªɲɥɹɯɨɦɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȼɈȼɑȺɇɋɖɄɂɃȺȽɊȿȽȺɌ
ɇɂɃɁȺȼɈȾªɲɥɹɯɨɦɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɿɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɬɪɭɞɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨ
ɪɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɧɚ
ɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
Ɂɜɿɬɧɢɣ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪ
ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦ


ɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢ ʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɭɱɚɫɬɿɭɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ

ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɨɜɢɧɧɿɧɚɞɚɬɢɩɚɫɩɨɪɬɚɛɨɿɧɲɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɨɜɢɧɧɿɞɨɞɚɬɤɨɜɨɧɚɞɚɬɢɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɨɮɨɪɦɥɟɧɭ
ɡɝɿɞɧɨɡɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɉɨɪɹɞɨɤɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɊɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɸ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɦɨɠɟɛɭɬɢɮɿ
ɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɚɛɨɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚɨɫɨɛɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɚɬɚɤɨɠɭɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɚɨɫɨɛɚɞɟɪɠɚɜɢɱɢɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢȺɤɰɿɨɧɟɪɦɚɽɩɪɚɜɨɩɪɢɡɧɚ
ɱɢɬɢɫɜɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɩɨɫɬɿɣɧɨɚɛɨɧɚɩɟɜɧɢɣɫɬɪɨɤȺɤɰɿɨɧɟɪɦɚɽɩɪɚɜɨ
ɭɛɭɞɶɹɤɢɣɦɨɦɟɧɬɡɚɦɿɧɢɬɢɫɜɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɩɨɜɿɞɨɦɢɜɲɢɩɪɨɰɟɉɪɚɜ
ɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȾɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɦɨɠɟɦɿɫɬɢɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɬɨɛɬɨɩɟɪɟɥɿɤ
ɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɬɨɝɨɹɤ
ɿɡɚɹɤɟ ɩɪɨɬɢɹɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢɉɿɞɱɚɫɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɩɨɜɢɧɟɧɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢɫɚɦɟɬɚɤɹɤ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɡɚɜɞɚɧɧɹɦɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹəɤɳɨɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɟɦɿɫɬɢɬɶɡɚ
ɜɞɚɧɧɹɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɜɢɪɿɲɭɽɜɫɿɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɧɚɫɜɿɣɪɨɡɫɭɞȺɤɰɿɨɧɟɪɦɚɽɩɪɚɜɨɜɢɞɚɬɢɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɟɤɿɥɶɤɨɦɫɜɨʀɦɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɦɚɽɩɪɚɜɨɭɛɭɞɶɹɤɢɣɱɚɫɜɿɞɤɥɢɤɚɬɢɱɢɡɚɦɿɧɢɬɢɫɜɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɚ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɿ
ɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɧɟɜɢɤɥɸɱɚɽɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɧɚ
ɰɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɹɤɢɣɜɢɞɚɜɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɡɚɦɿɫɬɶɫɜɨɝɨɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɚɍɪɚɡɿɹɤɳɨɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɜɢɞɚɽɬɶɫɹɡɦɟɬɨɸɜɢɤɨɧɚɧɧɹɚɛɨɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɪɟɞɦɟɬɨɦɹɤɢɯɽɩɪɚɜɚɧɚɚɤɰɿʀ
ɚɛɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɨɜɿɪɢɬɟɥɶɦɨɠɟɡɚɡɧɚɱɢɬɢɭɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿɳɨ
ɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹʀʀɫɬɪɨɤɭɜɨɧɚɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɫɤɚɫɨɜɚɧɚɛɟɡɡɝɨɞɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɚɛɨɦɨɠɟɛɭɬɢɫɤɚɫɨɜɚɧɚɥɢɲɟɭɜɢɩɚɞɤɚɯɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɭɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɛɟɡ
ɜɿɞɤɥɢɱɧɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ Ȼɟɡɜɿɞɤɥɢɱɧɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹɭɪɚɡɿɩɪɢɩɢ
ɧɟɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɚɛɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɨɝɨɜɨɧɚ
ɜɢɞɚɧɚȻɟɡɜɿɞɤɥɢɱɧɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɩɿɞɥɹɝɚɽɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨɦɭɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɸɈɫɨ
ɛɚ ɹɤɿɣ ɜɢɞɚɧɚ ɛɟɡɜɿɞɤɥɢɱɧɚ ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɨɪɭɱɢɬɢɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɞɿɣɧɚɹɤɿɜɨɧɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚɿɧɲɿɣɨɫɨɛɿɹɤɳɨɿɧɲɟɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɬɚɤɨɸ
ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɸ
ɉɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɡɹɤɢɦɢɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶ
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɩɿɞɱɚɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɊɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ȺɤɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɊɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡ
ɞɨ
ɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɡɝɿɞɧɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɞɿɸɱɨʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɱɥɟɧɉɪɚɜɥɿɧɧɹɊɨɠɧɨɜɈȱɁɭɫɿɯɩɢɬɚɧɶɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɊɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹɡɚɚɞɪɟɫɨɸ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɦȼɨɜɱɚɧɫɶɤɜɭɥɉɭɲɤɿɧɚɬɟɥ  
ɉɪɚɜɚ ɧɚɞɚɧɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɟɣ  ɬɚ  Ɂɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɹɤɢɦɢɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɩɿɫ
ɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɊɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɫɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɬɚɤɿɩɪɚɜɚɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ
ȼɿɞɞɚɬɢɧɚɞɿɫɥɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɊɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɊɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨɩɨɜɢɧɧɨɧɚɞɚɬɢɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
ɯɨɞɠɟɧɧɹɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɪɨɛɨɱɢɣɱɚɫɬɚɜɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭɦɿɫɰɿɚɜ
ɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɊɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɤɨɠɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɞɨɩɨɱɚɬɤɭɊɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɟ
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɶ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɋɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɋɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
Ɋɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ ɨɞɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɜɫɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨɡɦɿɫɬɭɄɨɠɧɢɣɚɤɰɿɨɧɟɪɦɚɽɩɪɚɜɨɜɧɟ
ɫɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɋɿɱɧɢɯ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɳɨɞɨɧɨɜɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɞɨɫɤɥɚɞɭɨɪɝɚɧɿɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɹɤɢɯɧɟɦɨɠɟɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɤɨɠɧɨɝɨ
ɡɨɪɝɚɧɿɜɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɜɧɨɫɹɬɶɫɹɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɊɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɚɳɨɞɨɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɞɨɫɤɥɚɞɭɨɪɝɚɧɿɜɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɊɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɜɤɥɸɱɟɧɧɹɧɨɜɢɯɩɢɬɚɧɶɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɛɭɞɭɬɶɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹɜɫɬɪɨɤɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɡɚɚɞɪɟɫɨɸɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɦȼɨɜɱɚɧɫɶɤɜɭɥɉɭɲɤɿɧɚ
ȺɞɪɟɫɚɜɟɛɫɚɣɬɭɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȼɈȼ
ɑȺɇɋɖɄɂɃȺȽɊȿȽȺɌɇɂɃɁȺȼɈȾªɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨ
ɟɤɬɨɦɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨɬɚɞɨɞɚɬɤɨɜɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦZZZ
Y]DFRPXD ɭɪɨɡɞɿɥɿ©ȱɧɜɟɫɬɨɪɚɦɬɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦª 
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɉɊȺɌ©ȼȺɁª
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª
ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ
ɨɛɥɦɿɫɬɨɑɟɪɧɿɝɿɜȼɍɅɂɐəɅɘȻɑȿɇɄȺɛɭɞɢɧɨɤ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɪɿɱ
ɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ
©ª ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɍɤɪɚʀɧɚ  ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ
ɦɿɫɬɨɑɟɪɧɿɝɿɜȼɍɅɂɐəɅɘȻɑȿɇɄȺɛɭɞɢɧɨɤɤɚɛɿɧɟɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɉɨɱɚɬɨɤɡɛɨɪɿɜɨɛɝɨɞɢɧɿɯɜɢɥɢɧ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɡ
ɞɨɝɨɞ©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɬɁɍ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɩɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚ
ɝɨɞɢɧɭ©ªɤɜɿɬɧɹɪ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ 
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
 ɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɬɚ ɋɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɛɨɪɿɜ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶ
ɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɰɶɨɝɨɡɜɿɬɭ
ɊɨɡɝɥɹɞɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿ
ɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡ
ɝɥɹɞɭɰɶɨɝɨɡɜɿɬɭ
ɊɨɡɝɥɹɞɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿ
ɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡ
ɝɥɹɞɭɰɶɨɝɨɡɜɿɬɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿ
ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©Ⱥȼ
ɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɲɥɹɯɨɦ ɣɨɝɨ
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª
 ɉɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɭɦɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈ
ɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆ
ɋɌȼɈ ʋ ª ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɥɚɧɭɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈ
ȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ
ª ɧɚɞɚɥɿ±Ʉɨɦɿɫɿɹ ɨɛɪɚɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɄɨɦɿɫɿʀɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡ
ɣɨɝɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɧɚɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸɇɚɞɚɧ
ɧɹɄɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɞɨɪɭɱɟɧɶɩɨɜɢɤɨɧɚɧɧɸɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜ
ɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢɞɿɣɳɨɞɨɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɬɚɫɬɪɨɤɡɚɹɜɥɟɧɧɹɜɢɦɨɝɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾ
ɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɣɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɦɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
 ɉɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȱɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɬɚɩɨɪɹɞɤɭɜɢɤɭɩɭɚɤɰɿɣɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱ
ɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆ
ɋɌȼɈʋªɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢɩɪɨɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɣɨɝɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɫɬɪɨɤɿɜɬɚɭɦɨɜɨɛɦɿɧɭɚɤɰɿɣɜɢɩɭɳɟɧɢɯ
ɉɍȻɅȱɑɇɂɆ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɂɆ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɆ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇ
ɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɧɚɱɚɫɬɤɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª
ɉɪɨɡɭɩɢɧɟɧɧɹɨɛɿɝɭɚɤɰɿɣɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼȺ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª
Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɟɛɫɚɣɬɭ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɪɿɲɟɧɶ
ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɚɡɧɚɱɟɧɭɜɱɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚªKWWSDWSSSXD
ɉɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɡɹɤɢɦɢɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶ
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɶɫɹɡɚɩɢɫɶɦɨɜɢɦɡɚɩɢɬɨɦɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɚɞɪɟɫɨɸɍɤɪɚʀɧɚɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚɨɛɥɦɿɫɬɨɑɟɪɧɿɝɿɜ
ȼɍɅɂɐə ɅɘȻɑȿɇɄȺ ɛɭɞɢɧɨɤ  ɜ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɭ ɪɨ
ɛɨɱɿɞɧɿɡɝɨɞɢɧɢɞɨɝɨɞɢɧɢ ɚɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɛɟɡ
ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ± ɬɚɤɨɠ ɭ ɦɿɫɰɿ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɍ ɩɢɫɶɦɨɜɨ
ɦɭ ɡɚɩɢɬɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ
±ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɚɛɨɩɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɬɚɩɨɛɚɬɶɤɨɜɿɚɤɰɿɨɧɟɪɚ±ɮɿɡɢɱɧɨʀ
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ɨɫɨɛɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɢɩ ɧɚɥɟɠɧɢɯɣɨɦɭɚɤɰɿɣ ɞɥɹɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɡɝɿɞɧɨɞɚɧɢɯ
ɡɜɟɞɟɧɨɝɨɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨɪɟɽɫɬɪɭ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɞɚɸɬɶɫɹɞɥɹɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɨɫɨɛɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɿɜ  ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ± Ƚɨɥɨɜɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɉɫɬɪɹɧɤɨ ȼ ɉ Ɍɟɥɟɮɨɧɢ ɞɥɹ
ɞɨɜɿɞɨɤ  
ɉɪɚɜɚ ɧɚɞɚɧɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝɫɬɚɬɟɣ  ɬɚ Ɂɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɪɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɬɚɤɿ
ɩɪɚɜɚɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢ
ɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ ɜɿɞɞɚɬɢɧɚɞɿɫɥɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɁɛɨɪɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜɚɬɚɤɨɠɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ 
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɩɪɨɟɤɬɨɦɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨɜɢɤɭɩɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɚɤɰɿɣ ɭɪɚɡɿ
ɹɤɳɨɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɁɛɨɪɿɜɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɩɢɬɚɧɶɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª 
ɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜɨɬɪɢɦɚɬɢɩɢɫɶɦɨɜɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɩɢɫɶɦɨɜɿ
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɬɚɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɨɬɪɢɦɚɬɢɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɡɦɿɧɢɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɦɭɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚ
ɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜ
ɜɧɨɫɢɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨɁɛɨɪɿɜ ɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜ ɚɬɚɤɨɠ
ɳɨɞɨɧɨɜɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɞɨɫɤɥɚɞɭɨɪɝɚɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚ
ɞɧɿɜ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ Ɂɛɨɪɿɜ  ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɟɧɨɦɭɫɬɁɍ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
 ɨɫɤɚɪɠɢɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ɜɤɥɸɱɟɧɧɿ ɣɨɝɨ ɩɪɨɩɨ
ɡɢɰɿɣɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ⱦɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊ
ɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
ʋ ª ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɚɛɨɿɧɲɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɦɨɠɟɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɨɞɚɬɤɨɜɨ±ɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɨɮɨɪɦɥɟɧɭɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨ
ɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɉɨɪɹɞɨɤɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɸɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɜɡɹɬɢɭɱɚɫɬɶɭɁɛɨɪɚɯɨɫɨɛɢɫɬɨɚɛɨɱɟɪɟɡɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɱɢɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɨɠɟɛɭɬɢɿɧɲɚɮɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚ
ɚɛɨɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚɨɫɨɛɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
Ⱦɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɜɢɞɚɧɚ
ɮɿɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɩɨɫɜɿɞɱɭɽɬɶɫɹɧɨɬɚɪɿɭɫɨɦɚɛɨɿɧɲɢɦɢɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢɨɫɨ
ɛɚɦɢɹɤɿɜɱɢɧɹɸɬɶɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɿɞɿʀɚɬɚɤɨɠɦɨɠɟɩɨɫɜɿɞɱɭɜɚɬɢɫɹɞɟɩɨɡɢɬɚɪ
ɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɡ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ
ɬɚ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɨɪɹɞɤɭ Ⱦɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɿ ɬɚ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ʀʀ ɨɪɝɚɧɨɦ ɚɛɨ
ɿɧɲɨɸɨɫɨɛɨɸɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɸɧɚɰɟʀʀɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
Ⱦɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɨɠɟɦɿɫɬɢɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɬɨɛɬɨɩɟɪɟ
ɥɿɤɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɬɨɝɨɹɤɿɡɚɹɤɟ
ɩɪɨɬɢɹɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ
ɇɚɞɚɧɧɹɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɚɯɧɟɜɢɤɥɸɱɚɽɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɧɚɰɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɹɤɢɣɜɢ
ɞɚɜɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɡɚɦɿɫɬɶɫɜɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɉɢɬɚɧɧɹ
ȾɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɨɛɪɚɬɢɅɿɱɢɥɶɧɭɤɨɦɿ
ɫɿɸɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɫɤɥɚɞɿ
ȽɨɥɨɜɚɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ±ɋɨɥɨɜɟɣȼɚɞɢɦȺɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ
ɑɥɟɧɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ±ȯɜɬɭɲɟɧɤɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
ɑɥɟɧɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ±ɋɦɚɥɶɆɢɤɨɥɚȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱ
ɉɢɬɚɧɧɹ
ȾɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɨɛɪɚɬɢȽɨɥɨɜɭɬɚɫɟ
ɤɪɟɬɚɪɹɡɛɨɪɿɜɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɫɤɥɚɞɿ
Ƚɨɥɨɜɚɡɛɨɪɿɜ±Ɉɫɬɪɹɧɤɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪɉɟɬɪɨɜɢɱ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɡɛɨɪɿɜ±Ʌɢɩɧɢɰɶɤɚȼɚɥɟɧɬɢɧɚɉɟɬɪɿɜɧɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɪɟ
ɝɥɚɦɟɧɬɡɛɨɪɿɜ 
ɜɢɫɬɭɩɢɩɨɩɢɬɚɧɧɹɯɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ±ɞɨɯɜ
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɞɨɩɨɜɿɞɚɱɚɦɞɨɜɿɞɤɢɩɨɩɢɬɚɧɧɹɯɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ±ɞɨ
ɯɜ
 ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚ
ɽɬɶɫɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
 ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɥɿɱɢɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ
ɨɝɨɥɨɲɭɽ ɩɿɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɪɨɬɨɤɨɥ Ⱦɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨ
ɬɨɤɨɥɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɨɩɿɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɩɿɫɥɹɪɨɡɝɥɹɞɭɤɨɠɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɪɨɛɢɬɶɫɹɬɟɯɧɿɱɧɚɩɟɪɟɪɜɚɧɚɯɜ
ɡɛɨɪɢɩɪɨɜɟɫɬɢɛɟɡɩɟɪɟɪɜɢ
ɉɢɬɚɧɧɹ
Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɬɚɫɩɨɫɿɛɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧɸɞɥɹ
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ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɸɥɟɬɟɧɶ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽɬɶɫɹ ɩɟɱɚɬɤɨɸ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ ɹɤɳɨ ɛɸɥɟɬɟɧɶ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɿɥɶɤɨɯ ɚɪɤɭɲɿɜ ɜɿɧ
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɢɦ ɩɪɨɲɧɭɪɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɢɦ ɩɟɱɚɬɤɨɸ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɢɬɚɧɧɹ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜɿɬ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɊɨɛɨɬɭȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰɿ
ɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸɬɚɬɚɤɨɸɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɦɟɬɿɬɚɧɚɩɪɹɦɤɚɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɣɨɝɨɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɉɢɬɚɧɧɹ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ Ɋɨɛɨɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜ 
ɪɨɰɿɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸɬɚɬɚɤɨɸɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɦɟɬɿɬɚɧɚɩɪɹɦɤɚɦɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɣɨɝɨɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɉɢɬɚɧɧɹ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜɿɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɊɨɛɨɬɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰɿɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸɬɚɬɚɤɨɸɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɦɟɬɿɬɚɧɚ
ɩɪɹɦɤɚɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɣɨɝɨɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɉɢɬɚɧɧɹ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɪɿɱɧɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɡɜɿɬ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɿɤ
ɉɢɬɚɧɧɹ
ɁɛɢɬɨɤɨɬɪɢɦɚɧɢɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɡɚɪɿɤɭ
ɫɭɦɿɬɢɫɝɪɧɩɨɤɪɢɬɢɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɪɢɛɭɬɤɭɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɟɪɿɨɞɿɜ
Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢɡɚɪɿɤɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɿɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
ɉɢɬɚɧɧɹ
 ɉɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈ
ȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ
ªɲɥɹɯɨɦɣɨɝɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɤɨɞ
ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ  ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ
ɦɿɫɬɨɑɟɪɧɿɝɿɜȼɍɅɂɐəɅɘȻɑȿɇɄȺɛɭɞɢɧɨɤ ɹɤɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɐɢɜɿɥɶ
ɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɡɦɨɦɟɧɬɭɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɟɩɨɜɧɢɦɩɪɚɜɨ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦɦɚɣɧɚɩɪɚɜɬɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª
ɉɢɬɚɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɞɿɸɱɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣ
ɩɨɪɹɞɨɤɫɬɪɨɤɢɬɚɭɦɨɜɢɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɜɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢ
ɩɢɧɟɧɧɹ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ
ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©Ⱥȼ
ɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɩɢɫɶɦɨɜɨ ɩɨɜɿ
ɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɰɟ ɨɪɝɚɧ ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɬɚ ɩɨɞɚɽ ɣɨɦɭ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɥɹɜɧɟɫɟɧɧɹɡɚɩɢɫɭɞɨȯȾɊɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɡɛɨɪɚɦɢ
ɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɞɨɞɚɬɤɨ
ɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸɞɥɹɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɭɩɨɪɹɞ
ɤɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
 ɉɪɨɬɹɝɨɦ  ɞɟɫɹɬɢ  ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖ
ɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌ
ɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɩɨɞɚɽ ɞɨ
ɇɄɐɉɎɊɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɡɭɩɢɧɟɧɧɹɨɛɿɝɭɚɤɰɿɣɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇ
ɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɩɪɨɜɨɞɢɬɶɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɸɚɤɬɢɜɿɜɬɚ
ɩɚɫɢɜɿɜ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɞɰɹɬɢ ɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɜɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖ
ɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌ
ɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɩɢɫɶɦɨɜɨ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɰɟɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜɬɚɪɨɡɦɿɳɭɽɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɭɯɜɚɥɟɧɟɪɿ
ɲɟɧɧɹɜɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɬɚɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɩɪɨɪɢɧɨɤɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɛɨɱɟɪɟɡɨɫɨ
ɛɭɹɤɚɩɪɨɜɚɞɢɬɶɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞ
ɿɦɟɧɿɭɱɚɫɧɢɤɿɜɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɟɬɚɤɨɠɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ
ɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɤɨɠɧɭɮɨɧɞɨɜɭɛɿɪɠɭɧɚɹɤɿɣɚɤɰɿʀɬɚɤɨɝɨɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɞɨɩɭɳɟɧɨɞɨɬɨɪɝɿɜ
ȼɢɦɨɝɢɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯɦɿ
ɫɹɰɿɜɡɞɧɹɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɩɪɢ
ɩɢɧɟɧɧɹ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ
ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª
ɁɝɿɞɧɨɡɱɚɫɬɢɧɨɸɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
ɤɪɟɞɢɬɨɪɜɢɦɨɝɢɹɤɨɝɨɞɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɞɨɝɨɜɨ

ɪɚɦɢ ɡɚɫɬɚɜɢ ɱɢ ɩɨɪɭɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɿɫɥɚɧɧɹ ɣɨɦɭ ɩɨɜɿɞɨ
ɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɨɠɟɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɡɩɢɫɶɦɨɜɨɸɜɢɦɨɝɨɸ
ɩɪɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɚɜɢɛɿɪɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɞɧɿɽʀɡɬɚɤɢɯɞɿɣ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɲɥɹɯɨɦɭɤɥɚɞɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɚ
ɫɬɚɜɢɱɢɩɨɪɭɤɢ
ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɚɛɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɩɟɪɟɞɤɪɟɞɢɬɨ
ɪɨɦɬɚɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɡɛɢɬɤɿɜɹɤɳɨɿɧɲɟɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɩɪɚɜɨɱɢɧɨɦɦɿɠ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɬɚɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ
ɍɪɚɡɿɹɤɳɨɤɪɟɞɢɬɨɪɧɟ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹɭɫɬɪɨɤɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣɰɿɽɸɱɚɫɬɢ
ɧɨɸɞɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɩɢɫɶɦɨɜɨɸɜɢɦɨɝɨɸɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɳɨɜɿɧɧɟɜɢɦɚɝɚɽ
ɜɿɞɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɞɿɣɳɨɞɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɩɟɪɟɞɧɢɦ
ɉɿɫɥɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɫɬɪɨɤɭɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɜɢɦɨɝɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ ɫɩɥɢɜɭɯ
ɦɿɫɹɰɿɜɡɞɧɹɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇ
ɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂ
ȯɆɋɌȼɈ ʋ ª  ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȺȼɌɈɆɈ
ȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶ
ɧɢɣɚɤɬɹɤɢɣɦɚɽɦɿɫɬɢɬɢɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɨɳɨɞɨɦɚɣɧɚ
ɩɪɚɜɬɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɳɨɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹɫɬɨɫɨɜɧɨɜɫɿɯɣɨɝɨɤɪɟɞɢ
ɬɨɪɿɜɬɚɛɨɪɠɧɢɤɿɜɜɤɥɸɱɚɸɱɢɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɹɤɿɨɫɩɨɪɸɸɬɶɫɹɫɬɨɪɨɧɚɦɢ
 ɇɟ ɪɚɧɿɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ  ɞɜɚ  ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɦɿɫɹɰɿ ɩɿɫɥɹ ɨɩɪɢɥɸɞ
ɧɟɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɉɍȻɅȱɑɇɈ
ȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾ
ɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ
ª ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɬɪɨɤ ɞɥɹ ɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ ɉɍȻɅȱɑɇȿ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂ
ȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɚɬɜɟɪ
ɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɢɣ ɚɤɬ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɱɿ ɡɛɨɪɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾ
ɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɍɱɚɫɧɢɤɢɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ
ª ɭɯɜɚɥɸɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɭ ɬɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɫɹɬɢ ɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɜ ɡɞɚɬɢɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɟɪɟɞɚ
ɜɚɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ
ªɩɨɞɚɽɜɢɡɧɚɱɟɧɿɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɨɇɄɐɉɎɊɞɥɹ
ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɜɢɩɭɫɤɭɚɤɰɿɣɬɚɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹɫɜɿɞɨɰɬɜɚɩɪɨɪɟɽɫɬɪɚ
ɰɿɸɜɢɩɭɫɤɭɚɤɰɿɣɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȺȼɌɈɆɈ
ȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª
 ɉɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɇɄɐɉɎɊ ɩɪɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɽ
ɫɬɪɚɰɿʀ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɤɰɿɣ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȺȼɌɈɆɈ
ȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɩɨɞɚɽ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨ
ɝɨ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɚɩɢɫɭ ɞɨ ȯȾɊ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇ
ɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª
ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦɡɞɚɬɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɧɨ
ɜɨɭɬɜɨɪɟɧɨʀɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª
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ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɞɿɸɱɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɪɨɡɦɿɪɋɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɞɚɬɭɣɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɛɭɞɟɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɪɨɡɦɿɪɭɋɬɚ
ɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȺȼɌɈɆɈ
ȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɳɨɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɭ
ɜɢɩɚɞɤɚɯɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɪɨɡɦɿɪɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɡɦɟɧ
ɲɭɽɬɶɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɧɨɦɿɧɚɥɶɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɚɤɰɿɣɳɨɧɟɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɨɛɦɿɧɭ 
Ⱥɤɰɿʀ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ
ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɱɚɫɬɤɢ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɬɚɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɫɟɪɟɞɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɬɨɤ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈ
ɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɡ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ ɳɨ ɛɭɥɨ ɦɿɠ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɢ ɭ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȺȼɌɈ
ɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɳɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸ
ɽɬɶɫɹ ɚ ɫɚɦɟ  ɚɤɰɿɹ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ  ɝɪɧ ɛɭɞɟ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ
ɜɚɪɬɨɫɬɿɱɚɫɬɤɢɜɪɨɡɦɿɪɿɝɪɧɄɨɟɮɿɰɿɽɧɬɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿʀɚɤɰɿɣɜɱɚɫɬɤɢɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɉɢɬɚɧɧɹ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɉɥɚɧ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈ
ȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
ʋ ª ɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ
ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨɫɬɁɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
ɉɢɬɚɧɧɹ
 ɉɨɤɥɚɫɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾ
ɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɧɚɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɨɛɪɚɬɢɞɨɫɤɥɚ
ɞɭɄɨɦɿɫɿʀ
 Ɉɫɬɪɹɧɤɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ ± Ƚɨɥɨɜɚ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ
ɧɨɦɟɪɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣɡɚɚɞɪɟɫɨɸɍɤɪɚʀɧɚɦɑɟɪɧɿɝɿɜɩɪɨ
ɫɩɟɤɬɉɟɪɟɦɨɝɢɛɤɜ
 Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ Ɉɥɶɝɚ ȱɜɚɧɿɜɧɚ ± ɱɥɟɧ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɚɡɚɚɞɪɟɫɨɸɍɤɪɚʀɧɚɦɑɟɪɧɿɝɿɜɜɭɥȱɜɚɧɚȻɨ
ɝɭɧɚɛɤɜ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɄɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊ
ɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
ʋªɍɤɪɚʀɧɚɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚɨɛɥɦɿɫɬɨɑɟɪɧɿɝɿɜȼɍɅɂɐəɅɘȻ
ɑȿɇɄȺɛɭɞɢɧɨɤ
 ɇɚɞɚɬɢ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɢɬɚɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɚɫɬɢɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚªɩɪɨɬɹɝɨɦɞɧɿɜɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨɜɨɫɨɛɿɄɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɟɩɢɫɶɦɨɜɨɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢɩɪɨɰɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɭɯɜɚɥɟɧɟɪɿɲɟɧɧɹ
ɬɚɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɿɫɬɪɨɤɡɚɹɜɥɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢɜɢɦɨɝɞɨɧɶɨɝɨɜɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɬɚ
ɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɩɪɨɪɢɧɨɤɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɛɨɱɟɪɟɡɨɫɨɛɭɹɤɚɩɪɨɜɚɞɢɬɶ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭ
 ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɫɬɪɨɤ ɡɚɹɜɥɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɫɜɨʀɯ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɧɨ
ɜɢɬɶ  ɞɜɚ  ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɦɿɫɹɰɿ ɡ ɞɧɹ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª
ɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɬɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɁɝɿɞɧɨɡɱɚɫɬɢɧɨɸɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚª ɤɪɟɞɢɬɨɪ ɜɢɦɨɝɢ ɹɤɨɝɨ ɞɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɡɚɫɬɚɜɢ ɱɢ ɩɨɪɭɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɞɜɚɞɰɹɬɢ  ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɿ
ɫɥɚɧɧɹɣɨɦɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɨɠɟɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɡ
ɩɢɫɶɦɨɜɨɸɜɢɦɨɝɨɸɩɪɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɚɜɢɛɿɪɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɞɧɿɽʀɡɬɚɤɢɯɞɿɣ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɲɥɹɯɨɦɭɤɥɚɞɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɚ
ɫɬɚɜɢɱɢɩɨɪɭɤɢ
ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɚɛɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɩɟɪɟɞɤɪɟɞɢɬɨ
ɪɨɦɬɚɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɡɛɢɬɤɿɜɹɤɳɨɿɧɲɟɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɩɪɚɜɨɱɢɧɨɦɦɿɠ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɬɚɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ
ɍɪɚɡɿɹɤɳɨɤɪɟɞɢɬɨɪ ɧɟɡɜɟɪɧɭɜɫɹɭɫɬɪɨɤɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣɰɿɽɸɱɚɫɬɢ
ɧɨɸɞɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɩɢɫɶɦɨɜɨɸɜɢɦɨɝɨɸɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɳɨɜɿɧɧɟɜɢɦɚɝɚɽ
ɜɿɞɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɞɿɣɳɨɞɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɩɟɪɟɞɧɢɦ
ɉɢɬɚɧɧɹ
 ɋɬɜɨɪɢɬɢ ȱɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɭ ɤɨɦɿɫɿɸ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊ
ɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌ
ȼɈʋªɭɫɤɥɚɞɿ
ɄɪɚɜɱɟɧɤɨɈɥɶɝɚȱɜɚɧɿɜɧɚ±ɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ±ȽɨɥɨɜɚɄɨɦɿɫɿʀ
 Ʌɢɩɧɢɰɶɤɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɉɟɬɪɿɜɧɚ ± ɫɬɚɪɲɢɣ ɬɨɜɚɪɨɡɧɚɜɟɰɶ ± ɱɥɟɧ
Ʉɨɦɿɫɿʀ
ɈɫɬɪɨɭɯȼɚɥɟɧɬɢɧɚȽɪɢɝɨɪɿɜɧɚ±ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ±ɱɥɟɧɄɨɦɿɫɿʀ
 ȱɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɿɣ ɤɨɦɿɫɿʀ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɭɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖ
ɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɡɩɨɞɚɧɧɹɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀɞɨɄɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɉɢɬɚɧɧɹ
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦɳɨɡɚɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦ
ɣɨɝɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɿɞɞɚɧɨ ɫɬɨ ɝɨɥɨɫɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚ
ɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰɿɣɭɦɨɜɢɬɚɩɨɪɹɞɨɤɜɢɤɭɩɭɚɤɰɿɣɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɧɟɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ
ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢɩɪɨɬɢɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɲɥɹɯɨɦɣɨɝɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
 Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈ
ɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɹɤɿɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ
ɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢɩɪɨɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɡɚɝɚɥɶɧɢ
ɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɣɨɝɨ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɡɜɟɪɧɭɥɢɫɶɞɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɩɢɫɶɦɨɜɨɸɜɢɦɨɝɨɸɩɪɨɜɢ
ɤɭɩɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɩɪɨɞɚɠɫɜɨʀɯɚɤɰɿɣɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª
ȼɢɤɭɩɚɤɰɿɣɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɰɿɧɨɸɝɪɧ ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɤɨɩɿɣɨɤ ɡɚɨɞɧɭ
ɚɤɰɿɸɳɨɧɟɽɧɢɠɱɨɸɡɚɧɨɦɿɧɚɥɶɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɚɤɰɿɣɿɧɟɽɧɢɠɱɨɸɡɚɪɢɧɤɨ
ɜɭɜɚɪɬɿɫɬɶɚɤɰɿɣɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɜɿɬɭɩɪɨɨɰɿɧɤɭɦɚɣɧɚ ɚɤɰɿɣ ɬɚɞɨɪɿɜɧɸɽ
ɝɪɧ ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɤɨɩɿɣɨɤ ɡɚɨɞɧɭɚɤɰɿɸ
ȼɢɤɭɩɚɤɰɿɣɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɬɚ ɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ɩɪɨɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹ
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ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɞɿɣ
ɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɩɢɫɶɦɨɜɢɯɜɢɦɨɝɋɬɪɨɤɩɨɞɚɱɿɜɢɦɨɝɞɨɄɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢ
ɩɢɧɟɧɧɹ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ
ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɧɚɜɢɤɭɩɚɤɰɿɣɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɡ
ɤɜɿɬɧɹɪɩɨɬɪɚɜɧɹɪ
ɍ ɜɢɦɨɡɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɩɪɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣ ɜɢɤɭɩ ɚɤɰɿɣ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟ
ɧɿ ɣɨɝɨ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ  ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɬɢɩɬɚɚɛɨɤɥɚɫɚɤɰɿɣɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɜɢɤɭɩɭɹɤɢɯɜɿɧɜɢɦɚɝɚɽȾɨ
ɩɢɫɶɦɨɜɨʀɜɢɦɨɝɢɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɦɚɸɬɶɛɭɬɢɞɨɞɚɧɿɤɨɩɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɳɨɩɿɞ
ɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɣɨɝɨɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɨɫɬɿɧɚɚɤɰɿʀɫɬɚɧɨɦɧɚɞɚɬɭɩɨɞɚɧɧɹɜɢɦɨɝɢ
 ɉɪɨɬɹɝɨɦ  ɬɪɢɞɰɹɬɢ  ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ
ɩɪɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣɜɢɤɭɩɚɤɰɿɣɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɞɿɣɫɧɸɽɨɩɥɚɬɭɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɰɿɣɡɚ
ɰɿɧɨɸɜɢɤɭɩɭɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɩɪɨɩɪɚɜɨɜɢɦɨɝɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ
ɜɢɤɭɩɭɚɤɰɿɣɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶɚɤɰɿɨɧɟɪɭɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɚɤɰɿɨɧɟɪɩɨɜɢɧɟɧɜɱɢ
ɧɢɬɢ ɭɫɿ ɞɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɚɤɰɿʀ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɜɢɤɭɩɭ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɜɢɦɚɝɚɽ ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɳɨɞɨɨɩɥɚɬɢɚɤɰɿɣɬɚɧɚɛɭɬɬɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɚɜɚ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿɧɚɚɤɰɿʀɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɜɞɨɝɨɜɨɪɿɩɪɨɜɢɤɭɩɚɤɰɿɣɦɿɠɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɦ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɬɚɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɹɤɢɣɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɜɩɢɫɶɦɨɜɿɣɮɨɪɦɿ
ɉɢɬɚɧɧɹ
 ɉɪɢ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɜɫɟ ɣɨɝɨ
ɦɚɣɧɨɩɪɚɜɚɝɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɬɚɿɧɲɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶɞɨ
ɣɨɝɨɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
 Ⱥɤɰɿʀ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈ
ɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹ
ɭ ɱɚɫɬɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ
ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɳɨɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟ
ɬɜɨɪɟɧɧɹɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ
ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɬɚɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɫɟɪɟɞɣɨɝɨ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
 Ʉɨɠɟɧ ɡ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼȺ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɦɚɽ
ɩɪɚɜɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɱɚɫɬɤɭ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
ʋª ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈ
ɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆ
ɋɌȼɈʋª
ɊɨɡɩɨɞɿɥɱɚɫɬɨɤɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©Ⱥȼ
ɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɿɡɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣ ɳɨɛɭɥɨɦɿɠɚɤɰɿɨɧɟɪɚ
ɦɢ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋªɳɨɩɟɪɟ
ɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ
 Ⱥɤɰɿʀ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɳɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɱɚɫɬɤɢ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ  ɚ ɫɚɦɟ  ɚɤɰɿɹ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ  ɝɪɧ ɞɨɪɿɜɧɸɽ
ɜɚɪɬɨɫɬɿɱɚɫɬɤɢɜɝɪɧɬɨɛɬɨɪɨɡɦɿɪɱɚɫɬɤɢɹɤɢɦɛɭɞɟɜɨɥɨɞɿɬɢɭɱɚɫ
ɧɢɤɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©Ⱥȼ
ɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ ʋ ª ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɟ
ɫɭɦɚɪɧɿɣɧɨɦɿɧɚɥɶɧɿɣɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɰɿɣɹɤɢɦɢɜɨɥɨɞɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ
ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª
ɇɟɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿʀɚɤɰɿʀɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɹɤɢɯɽɚɤɰɿɨɧɟɪɢɹɤɿ
ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹɞɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɜɢɦɨɝɨɸɩɪɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣɜɢɤɭɩ
ɧɚɥɟɠɧɢɯʀɦɚɤɰɿɣ
ɉɢɬɚɧɧɹ
ȼɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɪɢɣɧɹɬɢɦɪɿɲɟɧɧɹɦɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄ
ɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ ɉȱȾɉɊɂ
ȯɆɋɌȼɈʋªɄɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣɫɬɪɨɤ±ɪɨɛɨɱɢɯ
ɞɧɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɢ ɩɚɤɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɨ ɇɄɐɉɎɊ
ɞɥɹɡɭɩɢɧɟɧɧɹɨɛɿɝɭɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɿɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɩɚɣɨɜɢɣɫɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ


ɝɪɧ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ȺȼɌɈɆɈȻȱɅɖɇȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɒȺɇɈȼɇɂɃȺɄɐȱɈɇȿɊ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄȱȼɆȿɌɊɈɉɊɈȿɄɌª

ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ ©ª ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɨ  ɝɨɞɢɧɿ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɊɿɡɞɜɹɧɚȻɤɿɦɧɚɬɚ
ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɪɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɜɤɿɦ
ɧɚɬɿɡɞɨɝɨɞɢɧɢɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶ
ɜɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɟɧɢɣɧɚɤɜɿɬɧɹɪɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɉȺɌ©ɇȾɍª
ɉɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɈɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɋɟɤɪɟɬɚɪɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰɿɬɚɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɟ
ɪɟɜɿɪɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɩɟ
ɪɟɜɿɪɤɢɡɚɪɿɤ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɩɪɨɪɨɛɨɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɪɨɰɿɜɿɞɝɭɤɭ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɪɿɱɧɢɣɛɚɥɚɧɫɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɨɰɿɧɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȽɟɧɟ
ɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɜɿɬɭɩɪɨɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɞɿɹɥɶɧɨɫ
ɬɿɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɉɛɪɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
 ɉɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɟɛɫɚɣɬɭ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɩɪɨɟɤ
ɬɨɦɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨZZZ
NKDUNRYPHWURSURMHFWFRP
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɚɞɚɽɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɧɟɨɛ
ɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɜɪɨɛɨɱɢɣɱɚɫɤɿɦɧɚɬɚɤɨɧɬɚɤɬɧɚɨɫɨɛɚɆɚɥɨɜɿɱɤɨȽɇɬɟɥɟɮɨɧ
  ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɨɫɨɛɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹȽɟɧɟ
ɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɄɨɪɨɜɧɿɱɟɧɤɨȼȾ
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɚɦɩɿɫɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɧɚɞɚɸɬɶɫɹɩɪɚɜɚɜɧɨɫɢɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɜɫɬɪɨɤɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɳɨɞɨɤɚɧɞɢ
ɞɚɬɿɜɞɨɫɤɥɚɞɭɨɪɝɚɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɧɿɜɡɝɿɞɧɨɫɬɚɬɬɟɣ
Ɂɍ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɜɡɛɨɪɚɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ±ɩɚɫɩɨɪɬɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ
ɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɚɫɩɨɪɬɿɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɨɮɨɪɦɥɟɧɭɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɜɢɦɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɄɨɪɨɜɧɿɱɟɧɤɨȼȾ
ɉɊɈȿɄɌɂɊȱɒȿɇɖɩɨɩɢɬɚɧɧɹɦɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɿɱɧɢɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
©ɏɚɪɤɿɜɦɟɬɪɨɩɪɨɟɤɬªɳɨɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪ
ɈɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɞɥɹɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɨɛɪɚɬɢɥɿɱɢɥɶɧɭɤɨɦɿ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈ
ɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂ
ɑȿɈȻ¶ȯȾɇȺɇɇə©ȽȱɉɊɈɊɍȾȺª
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤɿɜɊɨɦɟɧɚɊɨɥɚɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚJLSURBEXK#JLSURUXGDFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶ
ɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀLQIRVLWHFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɜɥɚɫɧɢɤɿɜɚɤɰɿɣ
ɹɤɢɦ ɧɚɥɟɠɢɬɶ  ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂ
ɑȿ ɈȻ¶ȯȾɇȺɇɇə ©ȽȱɉɊɈɊɍȾȺª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ   ɡɚ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ  ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɜɭɥ Ɋɨɦɟɧɚ Ɋɨɥɚɧɚ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ
ɳɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɽɫɬɪɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿɦɟɧɧɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ
ɉȺɌ ©ɇȾɍª ɧɚ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɞɚɬɭ  ɪ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɜɿɞ Ⱦɟɩɨɡɢ
ɬɚɪɿɸ  ɪ ɫɬɚɥɚ ɜɿɞɨɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɩɚɤɟɬɭɚɤɰɿɣɚɫɚɦɟɸɪɢɞɢɱɧɚɨɫɨɛɚɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁȾɈȾȺɌɄɈȼɈɘ
ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ ɋɌɊȺɏɈȼȺ ɄɈɆɉȺɇȱə ©ȽɊȺɇɌɋȿɊȼȱɋª ɤɨɞ

ɫɿɸɜɤɿɥɶɤɨɫɬɿɬɪɶɨɯɨɫɿɛɭɫɤɥɚɞɿɉɟɞɨɲɨɜɈɘɄɨɪɨɧɚɬɨɜɚɈɎɄɚɥɢ
ɧɢɧɚɘȼɝɨɥɨɜɨɸɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɨɛɪɚɬɢɉɟɞɨɲɨɜɚɈɘ
ɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɨɛɪɚɬɢ ɝɨɥɨɜɨɸ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜȺɛɪɚɦɫɨɧɚɆ
ɈɛɪɚɧɧɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɞɥɹɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɨɛɪɚɬɢɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɉɟɪɟɤɪɟɫɬɨɜɭɌɆ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰɿɬɚɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰɿɬɚɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɟ
ɪɟɜɿɪɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɩɟ
ɪɟɜɿɪɤɢɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜɿɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɟɪɟɜɿɪɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɚɭ
ɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɚɪɿɤ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɩɪɨɪɨɛɨɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɪɨɰɿɜɿɞɝɭɤɭ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨ ɪɿɱɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ƚɟɧɟ
ɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬɩɪɨɪɨɛɨɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜ
ɪɨɰɿɜɿɞɝɭɤɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɪɿɱɧɢɣɛɚɥɚɧɫɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɨɰɿɧɤɭɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɜɿɬɭɩɪɨɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪɿɱɧɢɣɡɜɿɬɛɚɥɚɧɫɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɜɿɬɩɪɨ
ɩɪɢɛɭɬɨɤɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɞɿɹɥɶɧɨɫ
ɬɿɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɉɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɨɤ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ
ɪɿɤɧɚɩɪɚɜɢɬɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɊɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿ
ɞɟɧɞɿɜɧɟɩɪɢɣɦɚɬɢ
ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭʀʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
Ɉɛɪɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɉɛɢɪɚɽɬɶɫɹɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɦɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɦ
 ɉɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɬɁɍ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
ɬɚɋɬɚɬɭɬɭɪɿɱɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢ
ɧɿɜɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯɪɨɛɿɬ
ɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɶɫɹɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹȽɪɚɧɢɱɚ
ɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬɨɫɬɶɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɝɪɢɜɟɧɶɓɨɛ
ɭɧɢɤɧɭɬɢɫɭɦɧɿɜɿɜɧɚȾɨɝɨɜɨɪɢɫɭɛɩɿɞɪɹɞɭɭɤɥɚɞɟɧɿɜɿɞɿɦɟɧɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤ
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɦ ɪɨɛɨɬɚɦ
ɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɩɨɩɟɪɟɞɧɹɡɝɨɞɚɧɟɩɨ
ɲɢɪɸɽɬɶɫɹɬɚɤɿɞɨɝɨɜɨɪɢɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɫɯɜɚɥɟɧɿɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ

  ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ  ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɜɭɥ Ɋɨɦɟɧɚ Ɋɨɥ
ɥɚɧɚɪɨɡɦLɪɱɚɫɬɤɢɜɡɚɝɚɥɶɧLɣɤLɥɶɤɨɫɬLɚɤɰLɣɞɨɡɦLɧɢɪɨɡɦLɪɭɩɚ
ɤɟɬɭ ±    ɲɬ  ɬɚ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧLɣ ɤLɥɶɤɨɫɬL ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤ
ɰɿɣ  ɊɨɡɦLɪ ɱɚɫɬɤɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧLɣ ɤLɥɶɤɨɫɬL ɚɤɰLɣ ɩLɫɥɹ ɡɦLɧɢ
ɪɨɡɦLɪɭɩɚɤɟɬɭ ɲɬ ɬɚɜɡɚɝɚɥɶɧLɣɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨ
ɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿ
ɈȻ¶ȯȾɇȺɇɇə ©ȽȱɉɊɈɊɍȾȺª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ   ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
ɯɨɞɠɟɧɧɹɦ  ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɜɭɥ Ɋɨɦɟɧɚ Ɋɨɥɚɧɚ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɽɫɬɪɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿɦɟɧɧɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɉȺɌ
©ɇȾɍª ɧɚ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɞɚɬɭ  ɪ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɜɿɞ Ⱦɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ
 ɪ ɫɬɚɥɚ ɜɿɞɨɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ  ɩɚɤɟɬɭ
ɚɤɰɿɣ ɚ ɫɚɦɟ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ Ɂ ȾɈȾȺɌɄɈȼɈɘ ȼȱȾ
ɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ ɋɌɊȺɏɈȼȺ ɄɈɆɉȺɇȱə ©ȱɇɌȿɏª ɤɨɞ   ɡɚ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɊɨɦɟɧɚɊɨɥɥɚɧɚɪɨɡɦLɪ
ɱɚɫɬɤɢɜɡɚɝɚɥɶɧLɣɤLɥɶɤɨɫɬLɚɤɰLɣɞɨɡɦLɧɢɪɨɡɦLɪɭɩɚɤɟɬɭ±
ɲɬ ɬɚɜɡɚɝɚɥɶɧLɣɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ±ɊɨɡɦLɪ
ɱɚɫɬɤɢɜɡɚɝɚɥɶɧLɣɤLɥɶɤɨɫɬLɚɤɰLɣɩLɫɥɹɡɦLɧɢɪɨɡɦLɪɭɩɚɤɟɬɭ±
ɲɬ ɬɚɜɡɚɝɚɥɶɧLɣɤLɥɶɤɨɫɬLɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ±
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞ
ɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɋɟɪɝɿɽɧɤɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ
ɪɨɤɭ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɒȺɇɈȼɇɂɃȺɄɐȱɈɇȿɊ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄȱȼɋɖɄɂɃɉɊɈȿɄɌɇɈȼɂɒɍɄɍȼȺɅɖɇɂɃ
ȱɇɋɌɂɌɍɌɈȻ¶ȯɄɌȱȼɌɊȺɇɋɉɈɊɌɍª

ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ ©ª ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɨ  ɝɨɞɢɧɿ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɊɿɡɞɜɹɧɚȻɤɿɦɧɚɬɚ
ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɪɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɜɤɿɦɧɚɬɿ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɹ ɡɞɨɝɨɞɢɧɢɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿ
ɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɜɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɟɧɢɣɧɚɤɜɿɬɧɹɪɫɬɚɧɨɦɧɚ
ɝɨɞɢɧɭɉȺɌ©ɇȾɍ
ɉɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɈɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶ
ɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰɿɬɚɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɿɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜ  ɪɨɰɿ ɜɿɞ
ɝɭɤɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɪɿɱɧɢɣɛɚɥɚɧɫɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɨɰɿɧɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɜɿɬɭɩɪɨɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɡɚɪɿɤ
 ɉɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɉɛɪɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɈɛɪɚɧɧɹɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
 ɉɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɟɛɫɚɣɬɭ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɩɪɨɟɤ
ɬɨɦɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨKWWS
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ɤɨɦɿɫɿɸɜɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩ¶ɹɬɢɨɫɿɛɭɫɤɥɚɞɿɄɨɜɬɭɧɋɈȻɢɫɨɜɈȱɈɯɪɿɦɟɧ
ɤɨȼəɒɚɪɨɜɫɶɤɢɣȼəȱɥɶʀɧɚɇɋɝɨɥɨɜɨɸɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɨɛɪɚɬɢ
ɄɨɜɬɭɧɋɈ
ɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɞɥɹɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɨɛɪɚɬɢȽɨɥɨɜɨɸɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜȺɛɪɚɦɫɨɧɚɆ
ɈɛɪɚɧɧɹɋɟɤɪɟɬɚɪɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɞɥɹɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɨɛɪɚɬɢɋɟɤɪɟɬɚɪɟɦ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɋɟɥɟɝɟɧɶɈɈ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶ
ɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰɿɬɚɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜɿɬ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɰɿɬɚɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɧɚɪɿɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜ  ɪɨɰɿ ɜɿɞ
ɝɭɤɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨ ɪɿɱɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬɩɪɨɪɨɛɨɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜ
ɪɨɰɿɜɿɞɝɭɤɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɪɿɱɧɢɣɛɚɥɚɧɫɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɨɰɿɧɤɭɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿȾɢɪɟɤɬɨɪɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɚ
ɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜɿɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɟɪɟɜɿɪɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɚɭ
ɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɜɿɬɭɩɪɨɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪɿɱɧɢɣɡɜɿɬɛɚɥɚɧɫɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɜɿɬɩɪɨ
ɩɪɢɛɭɬɨɤɡɚɪɿɤ
 ɉɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɭ
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ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɤɨɦɿɫɿʀɭ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭʀʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
Ɉɛɪɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɉɛɢɪɚɽɬɶɫɹɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɦɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɦ
ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɭɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭʀʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɈɛɪɚɧɧɹɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
Ɉɛɢɪɚɽɬɶɫɹɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɦɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɦ
 ɉɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɉɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɬɁɍ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
ɬɚɋɬɚɬɭɬɭɪɿɱɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɧɚɜɢɤɨɧɚɧ
ɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯɪɨɛɿɬ
ɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɶɫɹ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹȽɪɚ
ɧɢɱɚɫɭɤɭɩɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɞɜɚɞɰɹɬɶɩ¶ɹɬɶɦɿɥɶɣɨɧɿɜ 
ɝɪɢɜɟɧɶɓɨɛɭɧɢɤɧɭɬɢɫɭɦɧɿɜɿɜɧɚȾɨɝɨɜɨɪɢɫɭɛɩɿɞɪɹɞɭɭɤɥɚɞɟɧɿɜɿɞɿɦɟ
ɧɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɡɚɦɨɜɧɢɤɚɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɨɩɪɨɟɤɬɧɨɜɢɲɭ
ɤɭɜɚɥɶɧɢɦ ɪɨɛɨɬɚɦ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɹɡɝɨɞɚ ɧɟɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɬɚɤɿɞɨɝɨɜɨɪɢɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɫɯɜɚɥɟɧɿ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ

ɪɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɡ  ɪ Ȼɚɥɚɥɚ Ƚɚɧ
ɧɢ ɉɚɧɬɟɥɟLʀɜɧɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɡ  ɪ ɄLɣɤɨ Ɉɥɶɝɢ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪLɜɧɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɡ  ɪ ɉɟɪɯɭɧɚ ȼɨ
ɥɨɞɢɦɢɪɚɉɟɬɪɨɜɢɱɚɧɚɩɨɫɚɞLɩɟɪɟɛɭɜɚɜɡɪɈɛɪɚɧɨ
ɞɨɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɧɚɫɬɭɩɧɿɑɥɟɧɢɩɪɚɜɥLɧɧɹȽɨɥɨɜ
ɤɨ ɇɚɬɚɥɹ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ɨɫɬɚɧɧL  ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
ɉɢɯɬLɧɚɌɟɬɹɧɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚɨɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɞɢɪɟɤɬɨ
ɪɚɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨȻɚɯɦɭɬɨɜȯɜɝɟɧɋɟɪɝLɣɨɜɢɱɨɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜ
ɩɨɫɚɞɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɰɟɯɭ ɫɤɥɚɞɚɥɶɧɨɝɨ ɏɨɪɬLɽɜɚ Ⱥɥɶɨɧɚ ȺɪɬɟɦLɜɧɚ
ɨɫɬɚɧɧL  ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɚ ɉɟɪɯɭɧ ɅɟɨɧLɞ ȼɨ
ɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɨɛɪɚɧɨ ɩɨɞɨɜɠɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ  ɨɫɬɚɧɧL  ɪɨɤLɜ
ɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨLɧɠɟɧɟɪɚɁɚɡɧɚɱɟɧɿɨɫɨɛɢɧɟɧɚɞɚɥɢɡɝɨɞɢ
ɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɸɬɶȾɚɬɚ
ɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪ
Ƚɨɥɨɜɚ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɇɟɱɟɩɨɪɟɧɤɨ ,ȼ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
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ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌª
ɒɚɧɨɜɧɢɣɚɤɰɿɨɧɟɪɟ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚɦȾɧɿɩɪɨȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɨɛɥ ɜɭɥ ȱɜɚɧɚ Ⱥɤɿɧɮɿɽɜɚ ɛɭɞ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ Ɂɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɳɨɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦ
ȾɧɿɩɪɨȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɜɭɥȱɜɚɧɚȺɤɿɧɮɿɽɜɚɛɭɞɜɩɪɢɦɿ
ɳɟɧɧɿɝɨɬɟɥɸ©ɊɚɫɫɜɟɬªɣɩɨɜɟɪɯɤɿɦɧɚɬɚɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɡɝɨɞɯɜɞɨɝɨɞɯɜɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦȾɧɿɩɪɨȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜ
ɫɶɤɚɨɛɥɜɭɥȱɜɚɧɚȺɤɿɧɮɿɽɜɚɛɭɞɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɝɨɬɟɥɸ©Ɋɚɫɫɜɟɬªɣ
ɩɨɜɟɪɯɤɿɦɧɚɬɚɉɨɱɚɬɨɤɡɛɨɪɿɜɨɝɨɞɯɜ
ɉɊɈȿɄɌɉɈɊəȾɄɍȾȿɇɇɈȽɈ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈ
ɌɍɊɂɋɌª
 ɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɪɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɉɪȺɌ
©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌª
ɉɪɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈ
ɌɍɊɂɋɌª
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɡɚ
ɪɿɤ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɡɚ
ɪɿɤ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞɿɥɭɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜ ɉɪȺɌ©Ⱦɇȱ
ɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɡɚɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɤɭɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɫɬɪɨ
ɤɭɩɨɪɹɞɤɭɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɉɪɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨɝɨɩɥɚɧɭɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɧɚɪɿɤ
ɉɊɈȿɄɌɂɊȱɒȿɇɖɓɈȾɈɄɈɀɇɈȽɈɁɉɂɌȺɇɖȼɄɅɘɑȿɇɂɏȾɈ
ɉɊɈȿɄɌɍɉɈɊəȾɄɍȾȿɇɇɈȽɈ
ɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋ
 Ɉɛɪɚɬɢ ɥɿɱɢɥɶɧɭ ɤɨɦɿɫɿɸ ɪɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɪȺɌ
©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɭɫɤɥɚɞɿ
 Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɫɿʀ  Ȼɚɠɟɧɨɜɨʀ ɈȺ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɉɪȺɌ
©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌª
ɑɥɟɧɤɨɦɿɫɿʀɄɨɜɟɪɤɨȱɋɝɨɥɨɜɧɨɝɨɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɚɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈ
ɌɍɊɂɋɌª
ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹɩɿɫɥɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɧɚɪɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɩɿɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
Ʌɿɱɢɥɶɧɿɣɤɨɦɿɫɿʀɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɩɿɞɪɚɯɭɧɨɤɝɨɥɨɫɿɜɩɪɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿɡɩɢ
ɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋ
ȽɨɥɨɜɨɸɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɛɪɚɬɢɚɤɰɿɨɧɟɪɚ±ɉɪȺɌ
©ɍɄɊɉɊɈɎɌɍɊªɜɨɫɨɛɿɄɨɬɿɤɈɋ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɟɦɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɛɪɚɬɢɚɤɰɿɨɧɟɪɚ±
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɟɨɛɥɚɫɧɟɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɫɩɿɥɨɤɜɨɫɨɛɿɑɟɪɧɨɜɚ
ɘɪɿɹɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ
ɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋ
 Ƚɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɉɪȺɌ ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌª ɡ
ɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɛɭɞɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɲɥɹɯɨɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɸɥɟɬɟ
ɧɿɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
Ƚɨɥɨɜɚɡɛɨɪɿɜɨɝɨɥɨɲɭɽɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɿɫɬɚɜɢɬɶɩɢɬɚɧɧɹɧɚ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ Ɋɨɡɝɥɹɞ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ
ɨɫɧɨɜɧɚɞɨɩɨɜɿɞɶ±ɞɨɯɜɢɥɢɧ
ɫɩɿɜɞɨɩɨɜɿɞɶ±ɞɨɯɜɢɥɢɧ
ɜɢɫɬɭɩɢɜɞɟɛɚɬɚɯ±ɞɨɯɜɢɥɢɧ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹ±ɞɨɯɜɢɥɢɧ
ɀɨɞɟɧɡɭɱɚɫɧɢɤɿɜɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɧɟɦɚɽɩɪɚɜɚɜɢɫɬɭɩɚɬɢɛɟɡɞɨɡɜɨɥɭ
ȽɨɥɨɜɢɁɛɨɪɿɜȽɨɥɨɜɚɁɛɨɪɿɜɦɚɽɩɪɚɜɨɩɟɪɟɪɜɚɬɢɨɫɨɛɭɹɤɚɩɿɞɱɚɫɜɢɫɬɭ
ɩɭɧɟɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɬɚɩɨɡɛɚɜɢɬɢʀʀɫɥɨɜɚ
ɉɢɬɚɧɧɹɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹɞɨɩɨɜɿɞɚɱɚɦɬɚɫɩɿɜɞɨɩɨɜɿɞɚɱɚɦɜɭɫɧɿɣɚɛɨɩɢɫɶ
ɦɨɜɿɣɮɨɪɦɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦɧɚɞɚɧɧɹɡɚɩɢɫɨɤȽɨɥɨɜɿɁɛɨɪɿɜ ɉɢɬɚɧɧɹɦɚɸɬɶɛɭɬɢ
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɤɨɪɨɬɤɨ ɬɚ ɱɿɬɤɨ ɿ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɫɩɿɜɞɨɩɨɜɿɞɿ 
ɚɛɨɞɨɩɨɜɿɞɚɱɚ ɫɩɿɜɞɨɩɨɜɿɞɚɱɚ ɉɢɬɚɧɧɹɬɢɦɯɬɨɜɢɫɬɭɩɚɽɜɞɟɛɚɬɚɯɧɟ
ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹɉɿɫɥɹɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹȽɨɥɨɜɚɁɛɨɪɿɜɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɚɜɢɬɶɧɚɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɢɜɫɿɯɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ
ɉɟɪɟɪɢɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹɉɿɞɱɚɫɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɫɥɨɜɨɧɿɤɨɦɭɧɟɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɉɿɞɫɭɦɤɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɳɨɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹɩɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜɩɿɞ
ɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɚ ɡ ɿɧɲɢɯ
ɩɢɬɚɧɶɱɥɟɧɚɦɢɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɿɨɝɨɥɨɲɭɸɬɶɫɹɜɿɞɪɚɡɭɩɿɫɥɹʀɯɩɿɞɛɢɬɬɹ
Ɂɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɫɹɞɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɪɨɡɝɥɹɞɭɜɫɿɯɩɢɬɚɧɶ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɬɚɞɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɜɿɞɨɦɚɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɩɪɢɣɧɹɬɿɪɿɲɟɧɧɹȽɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡɭɫɿɯɩɢ
ɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɢɧɟɫɟɧɢɯɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬɩɪɨɪɨɛɨɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌª

ɡɚɪɿɤɡɝɿɞɧɨɡȾɨɞɚɬɤɨɦɞɨɞɚɧɨɝɨɊɿɲɟɧɧɹ
ɊɨɛɨɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɜɪɨɰɿɜɢɡɧɚɬɢ
ɬɚɤɨɸɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɦɟɬɿɬɚɧɚɩɪɹɦɤɚɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɩɨɥɨɠɟɧ
ɧɹɦɣɨɝɨɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɡɚɪɿɤɡɝɿɞɧɨ
ɡȾɨɞɚɬɤɨɦɞɨɞɚɧɨɝɨɊɿɲɟɧɧɹ
ɊɨɛɨɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɜɪɨɰɿɜɢɡɧɚɬɢɬɚɤɨɸ
ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɦɟɬɿɬɚɧɚɩɪɹɦɤɚɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɣɨɝɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋ
ɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚ
ɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɚɦɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɨɤɭ
ɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋ
Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɡɚɪɿɤɡɝɿɞɧɨɡɞɨɞɚɬɤɨɦɞɨɞɚɧɨɝɨɊɿɲɟɧɧɹ
ɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɉɪȺɌ ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌª ɡɚ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ  ɪɨɰɿ ɜ ɫɭɦɿ   ɲɿɫɬɫɨɬ
ɞɟɜ¶ɹɧɨɫɬɨɜɿɫɿɦɬɢɫɹɱ ɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩɿɣɨɤɡɚɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ
ɇɚɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɮɨɧɞɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɜɿɞɫɨɬɤɿɜɳɨɫɬɚɧɨ
ɜɢɬɶ ɬɪɢɞɰɹɬɶɱɨɬɢɪɢɬɢɫɹɱɿɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬ ɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩɿɣɨɤ
ɇɚɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɜɥɚɫɧɢɤɚɦɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɯɿɦɟɧɧɢɯ
ɚɤɰɿɣ±ɜɿɞɫɨɬɤɚɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɫɿɦɬɢɫɹɱɲɿɫɬɫɨɬɞɜɚɞɰɹɬɶ
ɞɜɿ ɝɪɢɜɧɿɤɨɩɿɣɨɤ
 ɇɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ±  ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ   ɩ¶ɹɬɫɨɬ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɬɪɢ ɬɢɫɹɱɿ
ɩ¶ɹɬɫɨɬ ɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩɿɣɨɤ
Ɂɚɥɢɲɨɤɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɜɪɨɡɦɿɪɿɜɿɞɫɨɬɤɿɜɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
  ɫɬɨ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɬɢɫɹɱ ɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬ ɫɿɦɞɟɫɹɬ ɜɿɫɿɦ  ɝɪɢɜɟɧɶ  ɤɨɩɿɣɨɤ
ɡɚɥɢɲɢɬɢɭɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢɫɭɦɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸɜɪɨɡɦɿɪɿɝɪɢɜɧɿ
Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢɫɭɦɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɚɨɞɧɭɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɭɚɤɰɿɸɜɪɨɡɦɿɪɿ
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜɜɿɞɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɰɿʀ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɿɣɪɚɞɿɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɞɚɬɭɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟ
ɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɩɨɪɹɞɨɤɬɚɫɬɪɨɤʀɯɜɢɩɥɚɬɢ
ɉɨɩɢɬɚɧɧɸʋ
ȼɢɡɧɚɬɢɨɫɧɨɜɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉɪȺɌªȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌª
ɧɚɪɿɤ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɬɭɪɢɫɬɿɜɿɧɲɢɯɤɥɿɽɧɬɿɜɧɚɩɪɢɣɨɦɿɭɜɥɚɫɧɨɦɭɝɨɬɟɥɶ
ɧɨɦɭɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯɩɨɞɨɪɨɠɟɣɬɚɟɤɫɤɭɪɫɿɣ
ɧɚɞɚɧɧɹɿɧɲɢɯɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɨɫɥɭɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɋɬɚɬɭɬɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɜɬɱɡɞɚɱɚɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɜɨɪɟɧɞɭɹɤɿɩɪɨɫɬɨɸɸɬɶɬɚɧɟɡɚɞɿɹɧɿɭɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɹɤɢɯɽɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦɭɬɪɢɦɚɧɧɹɡɛɢɬɤɨɜɢɦɿɬɞ 
 Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɉɪȺɌ ©Ⱦɇȱ
ɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɧɚɪɿɤɭɧɚɫɬɭɩɧɢɯɪɨɡɦɿɪɚɯ
 ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɱɢɫɬɢɣ
ɞɨɯɿɞɿɧɲɿɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɞɨɯɨɞɢɿɧɲɿɞɨɯɨɞɢ ±ɬɢɫɝɪɧ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ±ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢɜɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭɩɥɚɧɿɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɧɚ
ɪɿɤ ɨɩɥɚɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ
ɞɚɧɢɯɉɪȺɌ©ɍɄɊɉɊɈɎɌɍɊªɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭ²ɬɢɫɝɪɧɛɟɡɉȾȼ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌªɡɚɪɿɤ ɬɢɫɝɪɧ 
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ 

ɋɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɯ


ɚɤɰɿɣ ɲɬ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɿ


ɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯ


ɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


ɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɚɬɪɢɪɨɛɨɱɿɞɧɿɞɨ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ
Ⱦɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɭɱɚɫɧɢɤɚɦɡɛɨɪɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽ
ɨɫɨɛɭ ɉȺɋɉɈɊɌ 
Ⱦɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ±ɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɩɪɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɨɫɨɛɢɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɭɡɛɨɪɚɯ ɨɪɢɝɿɧɚɥɚɛɨɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨɡɚ
ɜɿɪɟɧɭɤɨɩɿɸ ɚɛɨɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɭɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɮɨɪɦɥɟɧɟɭɩɨɪɹɞɤɭɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɤɪɿɦ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ± ɞɨɜɿɪɟ
ɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɭɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɮɨɪɦɥɟɧɟ
ɭɩɨɪɹɞɤɭɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
ȾɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɨɠɟɦɿɫɬɢɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɬɨɛɬɨɩɟɪɟ
ɥɿɤ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ ɹɤ ɿ ɡɚ
ɹɤɟ ɩɪɨɬɢɹɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢɉɿɞɱɚɫɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ ɫɚɦɟ ɬɚɤ ɹɤ ɩɟɪɟɞɛɚ
ɱɟɧɨɡɚɜɞɚɧɧɹɦɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹəɤɳɨɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɟɦɿɫɬɢɬɶɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɜɢɪɿɲɭɽɜɫɿɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɧɚɫɜɿɣɪɨɡɫɭɞ
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɦɚɽɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ
ɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪɿɜɜɿɞɞɚɬɢɧɚɞɿɫɥɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɢɫɶɦɨɜɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɿɜɿɞɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɫɜɨʀɩɢɫɶɦɨɜɿɡɚ
ɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪɿɜɬɚɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ
 ɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ  ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪɿɜɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɡɚɡɚɩɢɬɨɦ
ɜɧɟɫɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨ
ɝɨɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɜɧɟɫɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɧɨɜɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɞɨɫɤɥɚɞɭɨɪɝɚɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɹɤɢɯɧɟɦɨɠɟɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɤɨɠɧɨɝɨɡɨɪɝɚɧɿɜ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɿɞɦɨɜɭɭɜɤɥɸɱɟɧɧɿɩɪɨɩɨ
ɡɢɰɿʀɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪɿɜ
ɭɪɚɡɿɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪɿɜɨɬɪɢɦɚɬɢɩɨɜɿ
ɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɬɚɤɿɡɦɿɧɢɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɬɚɩɪɨɟɤɬɢɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɞɚɸɬɶɫɹ
ɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢɫɜɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɩɨɫɬɿɣɧɨɚɛɨɧɚɩɟɜɧɢɣɫɬɪɨɤɜɢɞɚɬɢ
ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɛɨɪɚɯɞɟɤɿɥɶɤɨɦɫɜɨʀɦɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɚɦ
 ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɜɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜɲɢ ɩɪɨ ɰɟ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɦɿɧɭɚɛɨɜɿɞ
ɤɥɢɤɚɧɧɹɫɜɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɚɫɨɛɿɜɟɥɟɤ
ɬɪɨɧɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ
ɨɫɤɚɪɠɭɜɚɬɢɪɿɲɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɜɿɞɦɨɜɭɭɜɤɥɸɱɟɧɧɿɣɨɝɨɩɪɨ

ɩɨɡɢɰɿɣɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɞɨɫɭɞɭ
Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬ
ɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɜɿɞɞɚɬɢɧɚɞɿɫɥɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɡɚɚɞɪɟ
ɫɨɸ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɜɭɥ ȱɜɚɧɚ Ⱥɤɿɧɮɿɽɜɚ ɛɭɞ  ɣ
ɩɨɜɟɪɯɩɪɢɣɦɚɥɶɧɚɤɚɛɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɩɨɧɟɞɿɥɤɚɩɨɩ¶ɹɬɧɢɰɸɡɩɨ
ɝɨɞɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɹɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɦɨɠɧɚɨɫɨɛɢɫɬɨɜɦɿɫɰɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɞɨʀɯɩɨɱɚɬɤɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɡɚ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɽ ɜɨ Ƚɨɥɨɜɢ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɑɚɣɤɨɜɫɶɤɢɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪȾɦɢɬɪɨɜɢɱɬɟɥ   ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨɞɨɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª 
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɜɧɨɫɹɬɶɫɹɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨ
ɪɿɜɚɳɨɞɨɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɞɨɫɤɥɚɞɭɨɪɝɚɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɫɿɦ
ɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɜɤɥɸɱɟɧɧɹɧɨɜɢɯɩɢɬɚɧɶ
ɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɨɜɢɧɧɿɦɿɫɬɢɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɪɨɟɤɬɢɪɿɲɟɧɶɡɰɢɯ
ɩɢɬɚɧɶ ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɭ ɱɥɟɧɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɦɚɸɬɶɦɿɫɬɢɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɬɟɱɢɽɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɤɚɧɞɢɞɚɬɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɚɛɨɩɪɨɬɟɳɨɤɚɧɞɢɞɚɬɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɧɚɩɨ
ɫɚɞɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɹɤɿɫɭɤɭɩɧɨɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɚɛɨɛɿɥɶɲɟ
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɜɤɥɸɱɟɧɧɸ ɞɨ ɩɪɨ
ɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɛɨɪɿɜ ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɩɢɬɚɧɧɹɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹɚɩɪɨɩɨɡɢ
ɰɿɹɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɜɤɥɸɱɟɧɨɸɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɹɤɳɨɜɨɧɚɩɨɞɚɧɚɡ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɦɿɫɬɢɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɪɨɟɤɬɢɪɿɲɟɧɶɡɰɢɯɩɢɬɚɧɶɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ
ɭɱɥɟɧɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɚɸɬɶɦɿɫɬɢɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɬɟɱɢɽ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɤɚɧɞɢɞɚɬɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ 
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹɜɩɢɫɶɦɨɜɿɣɮɨɪɦɿɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɪɿɡɜɢɳɚ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɚɹɤɢɣʀʀɜɧɨɫɢɬɶɤɿɥɶɤɨɫɬɿɬɢɩɭɬɚɚɛɨɤɥɚɫɭɧɚɥɟɠɧɢɯɣɨɦɭɚɤɰɿɣ
ɡɦɿɫɬɭɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɞɨɩɢɬɚɧɧɹɬɚɚɛɨɩɪɨɟɤɬɭɪɿɲɟɧɧɹɚɬɚɤɨɠɤɿɥɶɤɨɫɬɿɬɢɩɭ
ɬɚɚɛɨɤɥɚɫɭɚɤɰɿɣɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶɤɚɧɞɢɞɚɬɭɹɤɢɣɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɰɢɦɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɨɦɞɨɫɤɥɚɞɭɨɪɝɚɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɢɦ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨ
ɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɡɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ
ɲɬɭɤɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɲɬɭɤ
Ⱥɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨɝɨɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ 
KWWSGQLSURWRXULVWGSXDɌɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɉɪȺɌ©ȾɇȱɉɊɈɌɍɊɂɋɌª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ

Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 
 
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ


ɍɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɩɪɢɣɧɹɬɢɭɱɚɫɬɶɚɤɰɿɨɧɟɪɢɹɤɿɜɤɥɸɱɟ
ɧɿɜɩɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɡɞɨ
ɝɨɞɢɧɭɞɟɧɶɬɚɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜȾɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɩɪɢ
ɫɨɛɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɡɚɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭ ɩɚɫɩɨɪɬ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɨɜɢɧɧɿɦɚɬɢɩɚɫɩɨɪɬɬɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɨɮɨɪɦɥɟɧɭɡɝɿɞɧɨɡɜɢɦɨɝɚ
ɦɢɞɿɸɱɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɉɿɞɱɚɫɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰɿɨɧɟɪɚɳɨɞɿɽɡɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɸɩɨɜɢɧɟɧɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢɫɚɦɟɬɚɤɹɤ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɡɚɜɞɚɧɧɹɦɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɭɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿəɤɳɨɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ
ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɜɢɪɿɲɭɽ ɜɫɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɧɚɫɜɿɣɪɨɡɫɭɞ
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɡɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɦɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɩɿɞɱɚɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɰɢɯɡɛɨɪɿɜɡɜɟɪɧɭɜ
ɲɢɫɶɨɫɨɛɢɫɬɨɞɨȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɋɟɪɝɿɽɧɤɨȼɆɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜ
ɜɭɥɊɨɦɟɧɚɊɨɥɚɧɚɛɭɞɤɿɦɧɣɩɨɜɟɪɯɬɟɥ  ɭɪɨɛɨɱɿ
ɞɧɿɡɞɨ
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɜɧɟɫɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨ
ɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɧɟɩɿɡ
ɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɜɩɢɫɶɦɨɜɿɣɮɨɪɦɿ
ɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɊɨɦɟɧɚɊɨɥɚɧɚɛɭɞɤɿɦɧɣɩɨɜɟɪɯɭ
ɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨ
Ⱥɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨɝɨɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɚ
ɦɢɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
LQIRVLWHFRPXD
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉɪȺɌɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿɈȻ¶ȯȾɇȺɇɇə©ȽȱɉɊɈɊɍȾȺª

ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿɈȻ¶ȯȾɇȺɇɇə©ȽȱɉɊɈɊɍȾȺª

ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɜɭɥ Ɋɨɦɟɧɚ Ɋɨɥɚɧɚ ɛɭɞ  ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ 
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɢɧɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɪɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɉɪȺɌɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿɈȻ¶ȯȾɇȺɇɇə©ȽȱɉɊɈɊɍȾȺªɡɚɚɞɪɟ
ɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɊɨɦɟɧɚɊɨɥɚɧɚɛɭɞɣɩɨɜɟɪɯɚɤɬɨɜɚɡɚɥɚ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Ɉɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɭ  ɪɨɰɿ ɬɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɬɚ ɡɜɿɬɭ ɡɨɜɧɿɲ
ɧɶɨɝɨɚɭɞɢɬɨɪɚ
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɋɯɜɚɥɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɭɦɨɜɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪɿɤ ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
 
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɿɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
 
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɩɚɣɨɜɢɣɫɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ⱦɨɭɜɚɝɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ȼȿɊɏɇɖɈȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄɂɃɆȺɒɂɇɈȻɍȾȱȼɇɂɃ
ɁȺȼɈȾª

ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɉɪȺɌ©ȼɆɁª ɞɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɜ
ȯɞɢɧɨɦɭɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɟɽɫɬɪɿɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜɬɚ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɮɨɪɦɭɜɚɧɶɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɹɤɨɝɨȾɧɿɩɪɨ
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦ ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ Ƚɚɝɚɪɿɧɚ ɛɭɞ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ
ɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉɪȺɌ©ȼɆɁªɡɚɪɿɤɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɛɡɚɚɞɪɟɫɨɸȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦ
ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɜɭɥȽɚɝɚɪɿɧɚɛɭɞɤɨɧɮɟɪɟɧɰɡɚɥɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɥɹɭɱɚɫɬɿɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢ
ɬɢɫɶɡɚɚɞɪɟɫɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɞɨ
ɉɊɈȿɄɌɉɈɊəȾɄɍȾȿɇɇɈȽɈɁȺȽȺɅɖɇɂɏɁȻɈɊȱȼȺɄɐȱɈɇȿɊȱȼ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹʀɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɿɋɟɤɪɟɬɚɪɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɜɿɬ ȼɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɞɢɪɟɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡ
ɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɞɢɪɟɤɰɿʀ
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɿɜ  Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɪɿɱɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɜɢɦɨɝɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɁɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɬɚɱɥɟɧɿɜȼɢ
ɤɨɧɚɜɱɨʀɞɢɪɟɤɰɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜȼɢɤɨɧɚɜɱɨʀɞɢɪɟɤɰɿʀɬɚȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɡʀɯɱɢɫɥɚ
ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡʀɯɱɢɫɥɚ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɛɨɬɪɭɞɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɜɢɧɚɝɨɪɨ
ɞɢɬɚɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜɡ
ɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
 ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ƚɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɝɨɥɨɜɢɡʀɯɱɢɫɥɚ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɛɨɬɪɭɞɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȾɈɍȼȺȽɂȺɄɐȱɈɇȿɊȱȼ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈɊɈɋȱɃɋɖɄȺɋɌɊȺɏɈȼȺ
©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈª
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ
ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɄɈɆɉȺɇȱə©ȼȺɊɌȺª

ɞɠɟɧɧɹ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɡɚ
ɏɚɪɤLɜ
ɜɭɥɦ
ɋɭɦɫɶɤɚ
ɧɚɞɚɥɿ
± Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
 ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ
ɚɞɪɟɫɨɸ
ɏɚɪɤɿɜ
ɛɭɞ
 ɬɟɥɮɚɤɫ
  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ
ɜɭɥɋɭɦɫɶ
ɤɚɛɛɭɞȻ
\DPSROVND\D#EDUDEDVKRYRFRPXD
ɚɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɪɿɱɧɿɁɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɿɞɛɭ
ɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɝɨɞɯɜɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜɦɚɣɞɚɧ
ɉɚɜɥɿɜɫɶɤɢɣɛɭɞɢɧɨɤɣɩɨɜɟɪɯɤ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀDYHFLQIRVLWHFRPXD
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɸ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɹɤɿ ɛɚɠɚɸɬɶ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɩɪɢɣ
ɧɹɬɢɭɱɚɫɬɶɭɰɢɯɡɛɨɪɚɯɛɭɞɟɡɞɿɣɫɧɟɧɨɡɚɰɿɽɸɠɚɞɪɟɫɨɸɡ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ
Ɋɚɞɨɸ ɉɪȺɌ ©ɄɈɇɐȿɊɇ ȺȼȿɄ ɌȺ ɄɈª  ɛɟɪɟɡɧɹ
ɞɨɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɰɢɯɡɛɨɪɚɯɛɭɞɟ
ɪɨɤɭɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɨɛɪɚɧɧɹ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹ ɡɛɟɪɟɡɧɹ
ɫɤɥɚɞɟɧɨɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɤɜɿɬɧɹɪ
 ɪɨɤɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉɪȺɌ ©ɄɈɇɐȿɊɇ ȺȼȿɄ ɌȺ
ɋɬɚɧɨɦɧɚɪɞɚɬɭɫɤɥɚɞɚɧɧɹɉɟɪɟɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɢɦɧɚɞɫɢɥɚ
ɄɈª
ɉɥɚɬɨɧɨɜɚ ɋɟɪɝɿɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ
ɽɬɶɫɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɚɝɚɥɶ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɨɛɿ
ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɤɰɿɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ    ɲɬɭɤ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶ
ɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɉȺɌ ©ɄɈɇɐȿɊɇ ȺȼȿɄ ɌȺ
ɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɫɬɚɧɨɜɢɬɶɲɬɭɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɄɈªɞɢɪɟɤɬɨɪɚɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɬɚɦɚɣɧɚɉȺɌ
ɧɚɞɚɧɨʀɉȺɌ©ɇȾɍª
©ɏɆɋɄª Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉɪȺɌ ©ɄɈɇɐȿɊɇ ȺȼȿɄ ɌȺ ɄɈª ɉɥɚɬɨ
ɉɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɧɨɜɋɟɪɝɿɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɨɛɪɚɧɢɣ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɢɣ ɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɿɤɉɪɢɩɢ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɧɟɧɧɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɉɥɚɬɨɧɨɜɚ ɋɟɪɝɿɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɹɤ Ƚɨɥɨɜɢ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉɪȺɌ ©ɄɈɇɐȿɊɇ ȺȼȿɄ ɌȺ ɄɈª ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɉɥɚɬɨ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɿɜɨɪɝɚɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɨɜɋɟɪɝɿɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɨɛɪɚɧɢɣ
ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɢɣ ɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɩɨɥɨɠɟɧɶɩɪɨɨɪɝɚɧɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȼɿɞɞɚɬɢɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɞɨɞɚɬɢʀɯ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɚɞɚɽɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

ɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɩɚɫɩɨɪɬ ɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɚɫɩɨɪɬɬɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɬɢɿɧɬɟɪɟɫɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɮɨɪɦɥɟɧɭɡɝɿɞɧɨɡɜɢɦɨɝɚɦɢ
ɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɁɝɿɞɧɨɜɢɦɨɝɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɤɨɠɧɢɣɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɦɚɽɩɪɚɜɨ
ɜɧɨɫɢɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɡɚɞɧɿɜɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɳɨɞɨ
ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɚ ɳɨɞɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɞɨ
ɫɤɥɚɞɭɨɪɝɚɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɧɚɞɧɿɜ
 ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɮɨɪɦɨɸ ɛɸɥɟɬɟɧɹ
ɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ±ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿɭɜɿɞɞɿɥɿɤɚɞɪɿɜɹɤɢɣɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɡɚɚɞɪɟɫɨɸɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡ
ɞɨɚɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ±ɡɚɦɿɫɰɟɦʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɨɫɨɛɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɱɥɟɧ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɞɢɪɟɤɰɿʀɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɉɪȺɌ ©ȼɆɁª Ȼɽɥɚɲɨɜɚ Ɉɥɶɝɚ
ȱɜɚɧɿɜɧɚ Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɟɛɫɚɣɬɭ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɚɬɚɤɨɠɿɧɲɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚɁɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ZZZYP]FRPXD
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɿɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɩɚɣɨɜɢɣɫɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ


ɝɪɧ
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɉɪȺɌ©ȼɆɁª

ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɧɚɧɨɜɢɣɫɬɪɨɤ
ɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɨɮɿɫɿ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ Ɋɚɞɨɸ ɉɪȺɌ ©ɄɈɇɐȿɊɇ ȺȼȿɄ ɌȺ ɄɈª  ɛɟɪɟɡɧɹ
ʋɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɫɚɦɟɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɋɭɦɫɶɤɚ
ɪɨɤɭɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɨɛɪɚɧɧɹ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹ ɡɛɟɪɟɡɧɹ
ɛɭɞȻɡɩɨɧɟɞɿɥɤɚɞɨɩ¶ɹɬɧɢɰɿɡɝɨɞɞɨɝɨɞɲɥɹɯɨɦɩɢɫɶ
ɪɨɤɭɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ±ɎɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉɪȺɌ
ɦɨɜɨɝɨ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɨɫɨɛɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɡɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
©ɄɈɇɐȿɊɇ ȺȼȿɄ ɌȺ ɄɈª Ɏɪɨɥɨɜɭ ɇɚɬɚɥɿɸ Ʌɶɜɿɜɧɭ ɹɤɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ
ɡɛɨɪɿɜȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɆɿɤɪɸɤɨɜɚȺɈɚɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ
ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ
ɬɚɤɨɠɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɌɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ
 
ȼɿɞɞɚɬɢɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɞɨɞɚɬɢʀɯ
ɪɨɤɿɜ
ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɢ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɨɡɧɚ
ɉȺɌ©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɉȺɌ
ɣɨɦɢɬɢɫɹɡɩɪɨɟɤɬɚɦɢɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚ
©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ±Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɡɛɨɪɿɜɜɧɟɫɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨ
ɉɪȺɌ©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɎɪɨɥɨɜɚɇɚɬɚɥɿɹɅɶɜɿɜɧɚɨɛɪɚɧɚ
ɩɟ
ɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɉɪɨɩɨɡɢɰɿɹɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɨɞɚɽɬɶɫɹɜ
ɪɟɨɛɪɚɧɚ
ɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ±ɎɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉɪȺɌ
ɩɢɫɶɦɨɜɿɣɮɨɪɦɿɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɪɿɡɜɢɳɚ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɹɤɢɣ
©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɿɤɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ʀʀɜɧɨɫɢɬɶɤɿɥɶɤɨɫɬɿɧɚɥɟɠɧɢɯɣɨɦɭɚɤɰɿɣɡɦɿɫɬɭɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɞɨɩɢɬɚɧɧɹɬɚ
ɎɪɨɥɨɜɨʀɇɚɬɚɥɿʀɅɶɜɿɜɧɢɹɤɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ±Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨ
ɚɛɨɩɪɨɟɤɬɭɪɿɲɟɧɧɹȺɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɨɫɤɚɪɠɢɬɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɿɞ
ɪɚɉɪȺɌ©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɧɟɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɎɪɨɥɨɜɚɇɚɬɚɥɿɹ
ɦɨɜɭɭɜɤɥɸɱɟɧɧɿɣɨɝɨɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɞɨɫɭɞɭ
Ʌɶɜɿɜɧɚɨɛɪɚɧɚ
ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɚ ɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ±Ɏɿɧɚɧɫɨ
ȾɥɹɭɱɚɫɬɿɭɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢ
ɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉɪȺɌ©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɧɚɧɨɜɢɣɫɬɪɨɤ
ɫɨɛɿɩɚɫɩɨɪɬɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɚɛɨɿɧɲɿ
ɉɥɚɬɨɧɨɜɋȼɬɚɎɪɨɥɨɜɚɇɅɧɟɧɚɞɚɥɢɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶʀɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɥɚɬɨɧɨɜɋȼɬɚɎɪɨɥɨɜɚɇɅɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿ
əɤɳɨɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɫɚɦɟ
ɬɚɤ ɹɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɧ ɜɢɪɿɲɭɽ ɜɫɿ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ
ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɛɨɪɚɯɧɚɫɜɿɣɪɨɡɫɭɞ
Ⱦɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɜɢɞɚɧɚ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽɬɶɫɹ ɧɨɬɚɪɿɭɫɨɦ ɚɛɨ
ɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɿɧɲɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɹɤɿ ɜɱɢɧɹɸɬɶ ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɿ ɞɿʀ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɦɨɠɟ ɩɨɫɜɿɞɱɭɜɚ
Ƚɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɬɢɫɹ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɇɄɐɉɎɊ Ⱦɨɜɿ
ɉɥɚɬɨɧɨɜɋɟɪɝɿɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɪɟɧɿɫɬɶɜɿɞɿɦɟɧɿɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɜɢɞɚɽɬɶɫɹɨɫɨɛɨɸɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɸɧɚ
ɰɟʀʀɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɪɨɡɦɿɳɟɧɚɧɚɜɥɚɫɧɨɦɭɜɟɛɫɚɣɬɿZZZVNYDUWDFRPXD

ɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɮɨɪɦɥɟɧɟɡɝɿɞɧɨɡɜɢɦɨɝɚɦɢɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
Ⱥɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨɝɨɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɚ
ТЕЛЕФОНИ
РЕДАКЦІЇ:
(044)
5864394,
(044) 4983816, (044) 4983815
ɦɢɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
©ɋɅɈȻɈȾȺª

ɤɨɞȯȾɊɉɈɍ ɞɚɥɿ±Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀ
ɧɚɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɅɨɡɿɜɫɶɤɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɞɚɥɿ
±ɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ ɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɡɚɚɞɪɟ
ɫɨɸɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɚɤɬɨɜɨɝɨɡɚɥɭ

ZZZVORERGDEL]XD
Ɂɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨ
179
ɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɤɰɿɨɧɟɪɢɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨ
ɦɢɬɢɫɹɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɝɨɞɞɨɝɨɞ
Ʉɨɠɧɢɣɚɤɰɿɨɧɟɪɦɚɽɩɪɚɜɨɜɧɨɫɢɬɢɫɜɨʀɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸ
ɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɧɟɩɿɡɧɿɲɹɤɡɚ ɞɜɚɞ

 ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ƚɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɝɨɥɨɜɢɡʀɯɱɢɫɥɚ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɛɨɬɪɭɞɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
ȾɈɍȼȺȽɂȺɄɐȱɈɇȿɊȱȼ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ

ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈɊɈɋȱɃɋɖɄȺɋɌɊȺɏɈȼȺ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɄɈɆɉȺɇȱə©ȼȺɊɌȺª

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈª

ɧɚɞɚɥɿ ± Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ ɏɚɪɤɿɜ
ɜɭɥɋɭɦɫɶɤɚɛɛɭɞȻ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɪɿɱɧɿɁɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɿɞɛɭ
ɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɝɨɞɯɜɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜɦɚɣɞɚɧ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɉɚɜɥɿɜɫɶɤɢɣɛɭɞɢɧɨɤɣɩɨɜɟɪɯɤ
ɞɠɟɧɧɹ  ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦ ɏɚɪɤLɜ ɜɭɥ ɋɭɦɫɶɤɚ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɸ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ
ɹɤɿ ɛɚɠɚɸɬɶ
ɛɭɞ
 ɬɟɥɮɚɤɫ

ɬɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ
ɩɨɲɬɨɜɚ
ɚɞɪɟɫɚ
ɩɪɢɣ
ɧɹɬɢɭɱɚɫɬɶɭɰɢɯɡɛɨɪɚɯɛɭɞɟɡɞɿɣɫɧɟɧɨɡɚɰɿɽɸɠɚɞɪɟɫɨɸɡ
\DPSROVND\D#EDUDEDVKRYRFRPXD
ɚɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧ
ɞɨɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɰɢɯɡɛɨɪɚɯɛɭɞɟ
ɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɫɤɥɚɞɟɧɨɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɤɜɿɬɧɹɪ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀDYHFLQIRVLWHFRPXD
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ɋɬɚɧɨɦɧɚɪɞɚɬɭɫɤɥɚɞɚɧɧɹɉɟɪɟɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɢɦɧɚɞɫɢɥɚ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ",
ɽɬɶɫɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɚɝɚɥɶ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ Ɋɚɞɨɸ
ɉɪȺɌ
©ɄɈɇɐȿɊɇ ȺȼȿɄ
ɌȺ ɄɈª  ɛɟɪɟɡɧɹ
28053,
Кіровоградська
обл.,
р-н
ɧɚ місцезнаходження:
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɤɰɿɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  
Олександрійський
ɲɬɭɤ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶ
ɪɨɤɭɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɨɛɪɚɧɧɹ
ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹ
ɡɛɟɪɟɡɧɹ
с.
Андріївка,
вул.Леніна,33А
(надалі
Товариство)
повідомляє
про провеɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɫɬɚɧɨɜɢɬɶɲɬɭɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
 ɪɨɤɭ
ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉɪȺɌ- ©ɄɈɇɐȿɊɇ
ȺȼȿɄ ɌȺ
дення
річнихɧɚ
загальних
зборів акціонерів
(надалі
збори), які відбудуться
ɧɚɞɚɧɨʀɉȺɌ©ɇȾɍª
ɄɈª
ɉɥɚɬɨɧɨɜɚ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ
ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ
ɭ
21
квітня
2018 р.ɋɟɪɝɿɹ
о 14.00
за адресою: Кіровоградська
обл.,ɱɚɫɬɤɨɸ
Олексанɉɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ (Леніна),33А,
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤɿɜ ɨɛɿ
дрійський
р-н
с. Андріївка,
вул. Центральна
актовий
зал
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɣɦɚɜ
ɩɨɫɚɞɢ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɉȺɌ-©ɄɈɇɐȿɊɇ
ȺȼȿɄ
ɌȺ
контори.
Реєстрація
акціонерів (їхɫɟɤɪɟɬɚɪɹ
представників)
з 13.30 до 13.55.
ПереɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
лік
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений
ɄɈªɞɢɪɟɤɬɨɪɚɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɬɚɦɚɣɧɚɉȺɌ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
станом
на 17.04.2018
р.
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɿɜɨɪɝɚɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
©ɏɆɋɄª
Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉɪȺɌ ©ɄɈɇɐȿɊɇ ȺȼȿɄ ɌȺ ɄɈª ɉɥɚɬɨ
Проект порядку
денного: ɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɧɨɜɋɟɪɝɿɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɨɛɪɚɧɢɣ
ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɢɣ
1.Обрання
лічильної комісії.
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɿɤɉɪɢɩɢ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɩɨɥɨɠɟɧɶɩɪɨɨɪɝɚɧɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
2.
Обрання
голови та
секретаря ɋɟɪɝɿɹ
зборів. ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɹɤ Ƚɨɥɨɜɢ
ɧɟɧɧɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɉɥɚɬɨɧɨɜɚ
ȼɿɞɞɚɬɢɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɞɨɞɚɬɢʀɯ
3.
Визначення
та способу
для ɉɥɚɬɨ
голосуɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉɪȺɌпорядку
©ɄɈɇɐȿɊɇ
ȺȼȿɄ засвідчення
ɌȺ ɄɈª ɧɟбюлетенів
ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɚɞɚɽɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
вання.
ɧɨɜɋɟɪɝɿɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɨɛɪɚɧɢɣ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɢɣ ɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢ
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.
5.Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.
6.Затвердження передавального акту активів та пасивів Товариства.
7.Обрання уповноважених осіб на підписання установчих документів
ТДВɤɨɞȯȾɊɉɈɍ
"Олександрійський райагрохім"
та для проведення
дій, пов'язаних із
ɞɚɥɿ±Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀ
державною
реєстрацією новоствореного товариства в органах державної
ɧɚɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɅɨɡɿɜɫɶɤɚ
реєстрації.
ɉɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɞɚɥɿ
±ɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɡɚɚɞɪɟ
Адреса веб-сайту,
на якому розміщене повідомлення про проведення
ɫɨɸɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɚɤɬɨɜɨɝɨɡɚɥɭ
загальних
зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹ
проекту
порядку денного, та інша інформація передбачена законодавсɪɨɤɭɡɝɨɞɞɨɝɨɞɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ
твом
України: 05489555.smida.gov.uа. Від дати надіслання повідомлення
проɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚ
проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має
ɞɚɽɬɶɫɹɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɡɚɬɪɢɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɞɨɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɤɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɭɩɨɪɹɞɤɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɩɪɨɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭɫɢɫɬɟ
ɦɭɍɤɪɚʀɧɢ±ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБІН"
ɉɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚ
(надалі
- Товариство), місцезнаходження:
25006, Кіровоградська обл.,
м.Кропивницький, вул.Шевченка
26, повідомляє
про проведення річних заɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ

гальних
зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 р. о 13.30 за адɈɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀʀɫɤɥɚɞɭ
ресою:
25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Шевченка
ɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
26, Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
кабінет директора. Реєстрація акціонерів
(їх представників)
- з 13.00
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
до 13.25.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
ɁɜɿɬȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
загальних
зборах: 20.04.2018 р.
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭȼɢ
Проект порядку денного:
ɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɿɤ
1.Обрання
лічильної комісії.
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
2.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних збоɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
рів акціонерів,
затвердження регламенту зборів.
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɟɜɿɪɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫ
3.Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття ріɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭ
шення за наслідками його розгляду.
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
4.Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття
ɊɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɿɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɤɭ
рішення за наслідками його розгляду.
ɉɪɨɜɢɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
5.Розгляд
звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та
ɉɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɭɝɨɞ
ɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
прийняття
рішення за наслідками його
розгляду. Затвердження ɹɤɿɦɨ
звіту та
ɠɭɬɶɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɭɩɟɪɿɨɞɞɨɫɤɥɢɤɚɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɱɟɪɝɨɜɢɯ
висновків
ревізійної комісії за 2017 рік.
ɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɯɚɪɚɤɬɟɪɭɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɬɚʀɯɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭ
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутɤɭɩɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿ
ку
Товариства (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɱɢɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢ
Адреса
веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
ɫɹ ɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚ
загальних
зборів,
проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
ɝɚɥɶɧɢɯ порядку
ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɳɨɞɨ
ɹɤɢɯ
ɽ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɿɫɬɶɿɡ
проекту
денного, та
інша
інформація
передбачена ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
законодавсɯɚɪɚɤɬɟɪɭɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɬɚʀɯɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿ
твом
України: 13762817.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення
ɭɱɚɫɬɿ ɭɡɛɨɪɚɯ
ɦɚɬɢɩɪɢ ɫɨɛɿ
ɩɚɫɩɨɪɬɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ
про Ⱦɥɹ
проведення
зборів ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ
до дати проведення
зборів
кожен акціонер має
можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття ріɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɩɚɫɩɨɪɬɿɞɨɪɭɱɟɧɧɹɧɚɩɪɚɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɿɧɬɟɪɟɫɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɅɈȻɈȾȺª

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1"

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1". Код за ЄДРПОУ емітента: 00381516.
Місцезнаходження: 50051, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1. Міжміський код, телефон та факс: 056-405-37-23. Електронна
поштова адреса: khk1@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
00381516.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.
Текст повідомлення:
Згідно Наказу директора №3-К від 12.03.2018 року в зв'язку зі звільнен-
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ɑɢɫɬɢɣɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ


ɝɪɧ
№52, 16 березня 2018 р.
ɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɨɮɿɫɿ
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ʋɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɫɚɦɟɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɋɭɦɫɶɤɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɉɪȺɌ©ȼɆɁª
ɛɭɞȻɡɩɨɧɟɞɿɥɤɚɞɨɩ¶ɹɬɧɢɰɿɡɝɨɞɞɨɝɨɞɲɥɹɯɨɦɩɢɫɶ
ɦɨɜɨɝɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɨɫɨɛɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɡɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɛɨɪɿɜȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɆɿɤɪɸɤɨɜɚȺɈɚɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɧɚɧɨɜɢɣɫɬɪɨɤ
ɬɚɤɨɠɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɌɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ

ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ Ɋɚɞɨɸ ɉɪȺɌ ©ɄɈɇɐȿɊɇ ȺȼȿɄ
ɌȺ
ɄɈª  ɛɟɪɟɡɧɹ
ȼɿɞɞɚɬɢɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɞɨɞɚɬɢʀɯ
ɪɨɤɭɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɨɛɪɚɧɧɹ
ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹ ɡɛɟɪɟɡɧɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɨɡɧɚ
ɪɨɤɭɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ±ɎɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉɪȺɌ
ɣɨɦɢɬɢɫɹɡɩɪɨɟɤɬɚɦɢɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚ
©ɄɈɇɐȿɊɇ ȺȼȿɄ ɌȺ ɄɈª Ɏɪɨɥɨɜɭ ɇɚɬɚɥɿɸ Ʌɶɜɿɜɧɭ ɹɤɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ
ɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɡɛɨɪɿɜɜɧɟɫɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨ
ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ
ɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɉɪɨɩɨɡɢɰɿɹɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɨɞɚɽɬɶɫɹɜ
ɪɨɤɿɜ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɢ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ
ɩɢɫɶɦɨɜɿɣɮɨɪɦɿɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɪɿɡɜɢɳɚ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɹɤɢɣ
ɉȺɌ©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɉȺɌ
ʀʀɜɧɨɫɢɬɶɤɿɥɶɤɨɫɬɿɧɚɥɟɠɧɢɯɣɨɦɭɚɤɰɿɣɡɦɿɫɬɭɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɞɨɩɢɬɚɧɧɹɬɚ
©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ±Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɚɛɨɩɪɨɟɤɬɭɪɿɲɟɧɧɹȺɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɨɫɤɚɪɠɢɬɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɿɞ
можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняттяɩɟ
ріɉɪȺɌ©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɎɪɨɥɨɜɚɇɚɬɚɥɿɹɅɶɜɿɜɧɚɨɛɪɚɧɚ
ɦɨɜɭɭɜɤɥɸɱɟɧɧɿɣɨɝɨɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɞɨɫɭɞɭ
шень
з питань
порядку денного, за адресою: Кіровоградська обл., Олекɪɟɨɛɪɚɧɚ
ɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ±ɎɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉɪȺɌ
ȾɥɹɭɱɚɫɬɿɭɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢ
сандрійський
р-н с. Андріївка, вул.Центральна (Леніна),33А, кабінет голов©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɿɤɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɫɨɛɿɩɚɫɩɨɪɬɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɚɛɨɿɧɲɿ
ного
бухгалтера з 09.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення
ɎɪɨɥɨɜɨʀɇɚɬɚɥɿʀɅɶɜɿɜɧɢɹɤɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ±Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶʀɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
зборів
до закінчення здійснення реєстрації. Кожен акціонер має право наɪɚɉɪȺɌ©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɧɟɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɎɪɨɥɨɜɚɇɚɬɚɥɿɹ
əɤɳɨɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
давати
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку
Ʌɶɜɿɜɧɚɨɛɪɚɧɚ
ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɚ
ɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ±Ɏɿɧɚɧɫɨ
ɦɿɫɬɢɬɶ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɳɨɞɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
ɩɨɜɢɧɟɧ ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ
денного
зборів
та порядку
денного
зборів
до дати проведення
зборів. Коɫɚɦɟ
ɬɚɤ ɹɤ має
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ
ɜ ɿɧɲɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɭ
ɜɿɧ ɜɢɪɿɲɭɽ
ɜɫɿ
ɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉɪȺɌ©ɄɈɇɐȿɊɇȺȼȿɄɌȺɄɈªɧɚɧɨɜɢɣɫɬɪɨɤ
жен
акціонер
право внести
пропозиції
щодо питань,
включених
до проɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɛɨɪɚɯɧɚɫɜɿɣɪɨɡɫɭɞ
ɉɥɚɬɨɧɨɜɋȼɬɚɎɪɨɥɨɜɚɇɅɧɟɧɚɞɚɥɢɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫ
екту
порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу орȾɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ
ɮɿɡɢɱɧɨɸ
ɩɨɫɜɿɞɱɭɽɬɶɫɹ
ɧɨɬɚɪɿɭɫɨɦ
ɚɛɨ
ɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɉɥɚɬɨɧɨɜɋȼɬɚɎɪɨɥɨɜɚɇɅɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿ
ганів
товариства,ɜɢɞɚɧɚ
кількість
яких не ɨɫɨɛɨɸ
може перевищувати
кількісного
складу
ɿɧɲɢɦɢ
ɨɫɨɛɚɦɢ
ɜɱɢɧɹɸɬɶ
ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɿ
ɚ ɬɚɤɨɠ
ɦɨɠɟ
ɩɨɫɜɿɞɱɭɜɚ
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
кожного
з органів. ɹɤɿ
Пропозиції
вносяться
не ɞɿʀ
пізніше
ніж за
20 днів
до дати
ɬɢɫɹ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨɸ
ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɇɄɐɉɎɊ Ⱦɨɜɿ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
проведення
зборів, аɭɫɬɚɧɨɜɨɸ
щодо кандидатів
до ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ
складу органів товариства
- не
ɪɟɧɿɫɬɶɜɿɞɿɦɟɧɿɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɜɢɞɚɽɬɶɫɹɨɫɨɛɨɸɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɸɧɚ
пізніше
ніж ɭзаɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ
7 днів до дати
Пропозиції
акціонерів
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ
ɬɚпроведення
ɜɢɡɧɚɽ ɳɨзборів.
ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɰɟʀʀɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
обов'язково
повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені
ɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚ
законодавством
України та статутом Товариства, а пропозиції
щодо вклюȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɪɢɫɬɜɚɪɨɡɦɿɳɟɧɚɧɚɜɥɚɫɧɨɦɭɜɟɛɫɚɣɬɿZZZVNYDUWDFRPXD
чення
нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні міс-

ɉɥɚɬɨɧɨɜɋɟɪɝɿɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

тити відповідні проекти рішень з цих питань. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера, якому надаɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɮɨɪɦɥɟɧɟɡɝɿɞɧɨɡɜɢɦɨɝɚɦɢɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
на
довіреність на участь в зборах, повинен мати при собі паспорт та наȺɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨɝɨɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɚ
лежним
чином оформлену довіреність. Його повноваження щодо голосуɦɢɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
вання
з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю, можуть буZZZVORERGDEL]XD
ти
на власний розсуд загальною кількістю акцій, що належать акціонеру,
абоɁɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨ
можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіриɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɤɰɿɨɧɟɪɢɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨ
тель
має право голосувати, чи завданням щодо голосування з кожного пиɦɢɬɢɫɹɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɝɨɞɞɨɝɨɞ
тання
порядку денного. Посадовою особою, відповідальною за порядок озɄɨɠɧɢɣɚɤɰɿɨɧɟɪɦɚɽɩɪɚɜɨɜɧɨɫɢɬɢɫɜɨʀɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸ
найомлення
акціонерів з документами, є виконавчий директор Кітаєв СерɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɧɟɩɿɡɧɿɲɹɤɡɚ
ɞɜɚɞ
гій
Дмитрович.
ɰɹɬɶ ɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɆɿɫɰɟɞɥɹɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹȺɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɤɨɪɩɭɫȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɨɫɨ
Наглядова рада.
ɛɚ±ɈɫɚɞɱɚɌɟɬɹɧɚȱɜɚɧɿɜɧɚȾɨɜɿɞɤɢɡɚɬɟɥɟɮɨɧɨɦ  
ɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
шень з питань порядку денного, ɬɢɫɝɪɧ
за адресою:
25006, Кіровоградська обл.,

м.Кропивницький, вул.Шевченка 26, кабінет директора,
в робочі
дні з 09.00
Ɂɜɿɬɧɢɣ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
до 12.00, а ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
також в день зборів в місці проведенняɩɟɪɿɨɞ
зборів до закінчення
ɩɟɪɿɨɞ
здійснення
реєстрації. Кожен акціонер має право надавати
запиɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
 письмові

тання
щодо питань, включених до проекту порядку 
денного зборів
та поɈɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ

рядку
денного зборів до дати проведення зборів. Кожен
акціонер
має праȾɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ

во
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту
Ɂɚɩɚɫɢ
 порядку денного

зборів,
а також щодо нових кандидатів до складу органів
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ
 товариства,
кількість
яких не може перевищувати кількісного складукожного з органів.
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬ

Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення
зборів,
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


аȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
щодо кандидатів до складу органів товариства - не
пізніше ніж
за 7 днів

до
дати проведення зборів. Пропозиції акціонерів обов'язково
повинні
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ

 мати
форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ

 України
та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
 нових питань
 до
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɡɛɢɬɨɤобов'язково повинні містити
 ріпроекту
порядку денного
відповідні проекти
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ
 мати

шень
з цих питань. Для участі в ɲɬ
зборах акціонерам необхідно
при собіɄɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟ
паспорт. Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в


ɪɿɨɞɭ ɲɬ
зборах,
повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену доɁɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫ
віреність.
Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного


ɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
зборів,
визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ
 обмежені довіре
кількістю
акцій, що належать акціонеру, або ɨɫɿɛ
можуть бути
ністю
щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи завɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɜɛɸɥɟ
данням
щодо голосування з кожного
питання
порядку денного. Посадовою
ɬɟɧɿ©ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɇɄɐɉɎɊªʋ

ɜɿɞɪ
особою,
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документаɈɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶ
ми,
є директор Заікіна Майя Миколаївна.
ɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɦ
Наглядова рада.
ȾɢɪɟɤɬɨɪɈȱɒɤɚɪɭɩɚ©ªɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭ
ням за власним бажанням, звільнено: головний бухгалтер Нізова Олена
Миколаївна (паспорт АК 947619 Саксаганським РВ Криворізького УМВСУ у
Дніпропетровській області 09.06.2000), розмір пакета акцій: 0 грн. На посаді перебувала з 23.01.2018 р. по 12.03.2018 р. Призначено з 14.03.2018 року: головний бухгалтер Хіхлата Лілія Василівна (паспорт АЕ 265671 Дзержинським РВ Криворізького УМВСУ у Дніпропетровській області
09.08.1996), розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 років займала
інші посади: бухгалтер РСП м.Кривий Ріг ПАТ "Юрія". На посаду призначена безстроково. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством України Директор Царенко Павло Петрович.

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Полтава-банк»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента ПАТ «Полтава-банк».
I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Полтава-банк».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтава-банк»
(далі - Банк), які відбулись 14.03.2018 р. (протокол № 1 від 14.03.2018 р.),
рішення наглядової ради Банку (протокол № 19 від 14.03.2018 р.) у зв’язку
з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:
Припинено повноваження:
1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено пов
новаження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради
Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 14.03.2018 р. Розмір пакету акцій 87.0309 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови
наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 14.03.2018 р.,
5 років 4 місяці.
2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 14.03.2018 р. Розмір пакету акцій 0.0660 %. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді
заступника голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р.,
з 23.10.2012 р. по 14.03.2018 р., 8 років 4 місяці.
3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Щербак Людмила
Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів
наглядової ради Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 14.03.2018 р. Розмір пакету акцій 0,3727 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала
на посаді члена наглядової ради, секретаря наглядової ради Банку з
09.02.2017 р. по 14.03.2018 р., 1 рік 1 місяць.
4. Незалежний член наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено
повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової
ради Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку,
які відбулись 14.03.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 14.03.2018 р.,
2 роки 1 місяць.
5. Незалежний член наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено
повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової
ради Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку,

які відбулись 14.03.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 14.03.2018 р.,
2 роки 1 місяць.
Обрано:
1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Банку 14.03.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку
14.03.2018 р. (протокол № 19 вiд 14.03.2018 р.). Розмiр пакету акцiй 87.0309
%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi ця особа обiймала за останнi 5 рокiв: голова наглядової ради Банку
з 23.10.2012 р. по 14.03.2018 р.
2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано
на посаду строком на три роки, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Банку 14.03.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку
14.03.2018 р. (протокол № 19 вiд 14.03.2018 р.). Розмiр пакету акцiй
0.0660 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посади, які особа обіймала за останні 5 років: начальник Управління корпоративних фінансів ПАТ «Полтава-банк» з 01.02.1996 р. по 13.07.2015 р;
заступник голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з
23.10.2012 р. по 14.03.2018 р.
3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Щербак Людмила
Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Обрано на посаду строком на три роки, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 14.03.2018 р., а також рiшення наглядової ради
Банку 14.03.2018 р. (протокол № 19 вiд 14.03.2018 р.). Розмiр пакету акцiй
0.3727 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посади, які особа обіймала за останні 5 років: головний бухгалтер Банку з
22.03.1990 р. по 01.02.2017 р.; член правління Банку з 22.03.1990 р. по
01.02.2017 р., член наглядової ради, секретар наглядової ради Банку з
09.02.2017 р. по 14.03.2018 р.
4. Незалежний директор – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Банку 14.03.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за
останні 5 років: з 22.10.2004 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та
ніде не працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р.
по 14.03.2018 р.
5. Незалежний директор – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Банку 14.03.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за
останні 5 років: керуючий відділення № 26 ПАТ «Полтава-банк» з
09.07.2012 р. по 25.11.2013 р.; з 26.11.2013 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працювала; незалежний член наглядової ради Банку
з 09.02.2016 р. по 14.03.2018 р.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правління ____________ В.С. Переверзев
15.03.2018 р.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)
М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (код
ЄДРПОУ 00686339, місцезнаходження: 42303, Сумська обл., Сумський р-н,
с.Стецьківка, вул. Ювілейна, буд. 1) (надалі – Товариство).
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться 17 квітня 2018 року о
17 годині 00 хвилин за адресою: 42303, Сумська обл., Сумський р-н,
с.Стецьківка, вул. Ювілейна, буд. 1, каб. № 1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних
загальних зборах відбудеться 17 квітня 2018 року з 16 години 00 хвилин до
16 години 30 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у

загальних зборах: 11 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
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9. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства
шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про
загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Про надання повноважень
щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства
шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про
наглядову раду Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо
підписання Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.
11. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких)
правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом
такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про
акціонерні товариства»: http://00686339.emitents.org /.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати
надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів, акціонери можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку
денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в день
проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в кабінеті №1 з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються
найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та побатькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій
Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Відповідальна особа – головний економіст Кувшинова Ольга Григорівна, телефони для довідок – (0542) 69-36-14.
Інформація 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 загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть
використовуватися:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у
робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних
зборів - також у місці їх проведення, а також надати письмові запитання та
отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення Зборів.
У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»,
акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися
з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і
загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам
або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням
помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства –
не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім
днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень
з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера,
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу
акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу
органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власника-
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ми 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо
дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)
одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання
голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту
порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових
питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права
вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У
разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне
товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю та
перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для
його участі у загальних зборах: у річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають
право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у
відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що
підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної
особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 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. Реєстраційна комісія має право відмовити в
реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера
(його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Участь у
Зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше.
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.
Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним
акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на
02 березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства
становить 221799 штук, із них голосуючих акцій - 177304 штук.
*Додаткова інформація до питання п’ятого (розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства)
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
12346
12431
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2197
1154
Запаси
1728
3287
Сумарна дебіторська заборгованість
7838
7427
Гроші та їх еквіваленти
61
2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1279
598
Власний капітал
6215
4936
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
2218
2218
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
6131
7495
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
1279
598
Середньорічна кількість акцій (шт.)
221799
221799
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 5,76648
2,69613
Наглядова рада Товариства
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»
Місцезнаходження товариства:
Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82
Шановні акціонери!
16 квітня 2018 року о 14.00 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, ПАТ «НПК - ГАЛИЧИНА», приміщення зали Народного дому, відбудуться загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ
КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (надалі ПАТ «НПК - ГАЛИЧИНА» або Товариство).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 16 квітня 2018 року 13.30 год. до 13.55 год. за адресою: Україна,
Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, приміщення
фойє зали Народного дому.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 10 квітня 2018 року.
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи,
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 вимогами законодавства
України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні 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 представника), 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 лічильної
комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
10. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в
новій редакції.
12. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів
управління та контролю Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами
Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу
контролю «Ревізійна комісія».
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проекти рішень з переліку питань
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій
лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», з яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення
загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКР
НАФТОГАЗ».
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні
збори акціонерів не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних
зборів акціонерів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника,
яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма
і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних
зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного
голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації,
засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком
печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення
результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис
(підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер
(представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив
більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів,
ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку
денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами
одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування
голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати «ЗА» лише за 1 (один) проект
рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ», оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером «ЗА» з
декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома
проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним.
Акціонер також має право проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ»
з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під
час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому
містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або
розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону
України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати
трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту,
внутрішніх положень та чинного законодавства України.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням
його установчих документів.
3.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності
в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство
має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 102 233 тис. грн.
7.2. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
8.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.
9. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
9.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА», із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.
9.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.
10. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
10.1. У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: «Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому
числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради».
11. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та
затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
- зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням
типу акціонерного товариства у Статуті;
- непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини
другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- зміною кількісного складу Наглядової ради;
- скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія».
11.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право
підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 16.04.2018 р.
11.3. Доручити Голові Правління Товариства (особам, тимчасово виконуючім
їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на
підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством
порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 16.04.2018 р.
12. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів
управління та контролю Товариства.
12.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність
органів управління та контролю Товариства:
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- Положення про Загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Правління;
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій
рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2018 р.
12.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2018 р.,
вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що
регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 16.04.2018 р.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради
Товариства.
13.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства
вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними
зборами акціонерів Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових
договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та
членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться
між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
15.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати
цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
15.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради
Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
16.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку із скасуванням в Товаристві
органу контролю «Ревізійна комісія».
16.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія», припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії
Товариства.
17.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними
зборами акціонерів Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
В разі затвердження загальними зборами Статуту в новій редакції та скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія», обрання членів Ревізійної комісії не здійснюється.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://npk.lv.ukrtel.net/
Інформація про кількість акцій:
Станом на 06 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 870 674 950 (вісімсот сімдесят мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят) штук простих іменних акцій.
Станом на 06 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів,
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 859 159 900 (вісімсот
п'ятдесят дев’ять мільйонів сто п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот) 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 можливість
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ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ «НПК - ГАЛИЧИНА» Барадний Б.С. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання
акціонерам даного повідомлення до 15 квітня 2018 року (включно) з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.18
год.) за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82, корп. 1, к. 101, 301, ПАТ «НПК – ГАЛИЧИНА», контактна особа – Костюк А.З. – начальник юридичного управління ПАТ «НПК – ГАЛИЧИНА».
16 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних
зборів - також у місці їх проведення.
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 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 запитання
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
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, 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 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення,
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 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 підстав,
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі
неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними
питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного
товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-

ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме
його повноваження.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника,
повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення
акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «НПК - ГАЛИЧИНА» (тис. грн.)
(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
Найменування показника
2017 рік
2016 рік
Усього активів
7 936 735 5 779 699
Основні засоби (за залишковою вартістю)
423 723
439 148
Запаси
349 437
345 261
Сумарна дебіторська заборгованість
6 890 910 4 673 727
Грошові кошти та їх еквіваленти
5 786
1 322
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-472 613
-587 205
Власний капітал
-61 946
40 287
Зареєстрований (статутний) капітал
8 707
8 707
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
4 052
3 771
Поточні зобов’язання і забезпечення
7 994 629 5 735 641
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-102 233
-170 391
Середньорічна кількість акцій (шт.)
870674950 870674950
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,12
-0,20
(грн.)
ПАТ «НПК - ГАЛИЧИНА»

ПУБЛІЧНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «ЧЕКСІЛ»
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства
(надалі – Загальні збори) з проектом порядку денного
До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕКСІЛ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 04594723, місцезнаходження Товариства: вул. Івана
Мазепи, буд.66, м. Чернігів, 14014, Україна. Повідомляємо про скликання
Загальних зборів «20» квітня 2018 року о 15 год.00 хв. за місцевим часом,
за адресою: 14014, Україна, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в холі
Наглядової ради.
Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Голови правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Това-
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риства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
11. Прийняття рішення про реєстрацію випуску акцій шляхом зменшення номінальної вартості акцій. Затвердження порядку обміну акцій старої
номінальної вартості на акції нової номінальної вартості. Затвердження
протоколу рішення про випуск акцій. Визначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітента з питань дій щодо реєстрації випуску акцій
нової номінальної вартості.
12. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
14. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції та осіб, які уповноважуються на здійснення державної
реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
15. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову
раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
17. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
20. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів
Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Ревізійної комісії Товариства.
Додаткова інформація щодо зменшення статутного капіталу товариства.
Зменшення статутного капіталу проводиться з метою приведення у відповідність його розміру до значення вартості чистих активів на вимогу ст.155
Цивільного Кодексу України. Зменшення статутного капіталу відбувається
шляхом зменшення номінальної вартості акцій. Мінімальний розмір зменшення - 39 065 004,00 (тридцять дев’ять мільйонів шістдесят п’ять тисяч
чотири) грн. 00 коп.
Акції у акціонерів не викуповуються. Проводиться обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової зменшеної номінальної вартості. Номінальну вартість акції передбачається зменшити до 2,25 грн., внаслідок чого
статутний фонд буде становити 29 298 753,00 (двадцять дев’ять мільйонів
двісті дев’яносто вісім тисяч сімсот п’ятдесят три) грн. 00 коп. Відшкодування збитків акціонерам у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу не передбачається.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування
Період
2017р.
2016р.
Показника
Усього активів
40 324
41 938
Основні засоби
24 053
25 329
Довгострокові фінансові інвестиції
7 235
7 235
Запаси
267
257
Сумарна дебіторська заборгованість
8 685
9 023
Грошові кошти та їх еквіваленти
81
90
Статутний капітал
68 364
68 364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(39 844)
(39 850)
Власний капітал
29 513
29 507
Довгострокові зобов’язання
5 684
5 357
Поточні зобов’язання
5 127
7 074
Чистий прибуток (збиток)
6
(3 689)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
13021668 13021668
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
6
6
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: раt.cheksil.com.ua
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме 05.03.2018 року, загальна
кількість акцій складає 13 021 668 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 8 852 277 штук. Від дати надіслання цього повідо-
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млення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за
адресою: Україна, 14014, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, щоденно у
робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 10.00 - 16.00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: Україна, 14014, м. Чернігів,
вул. Івана Мазепи,буд.66, в холі Наглядової ради. Посадова особа відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядок
ознайомлення акціонерів з документами Товариства - Головний бухгалтер
Захаренко С.М. Телефон для довідок (0462) 664-495, (0462)662-283.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу
органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера,
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до
складу органів Товариства. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають
обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У
разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також
проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до
проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань
або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх
пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних
зборах, буде складено станом на 24 годину 16.04.2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрація
акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься за місцем їх проведення 20.04.2018 року з 14 год.00 хв. до 15
год.00 хв за місцевим часом за адресою: 14014, Україна, м. Чернігів, вул.
Івана Мазепи, буд.66, в холі Наглядової ради. Для реєстрації та 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. Уповноважена особа (Керівник) акціонера – юридичної
особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом
Товариства, рішення уповноваженого органу про надання Керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на
право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням
того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право
видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 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. 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.
Голова правління
Боримська О.В.

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКОЛІВСЬ
КЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ» (Код ЄДРПОУ: 03327227)

Місцезнаходження: 82634, Львівська обл., Сколівський р-н, с. Гребенів,
вул.Шевченка, будинок 44.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКОЛІВСЬКЕ КАР'ЄРО
УПРАВЛІННЯ» (надалі-Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою
Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 20 квітня 2018 року
за адресою: 82634, Львівська обл., Сколівський р-н, с.Гребенів,
вул.. Шевченка, будинок 44,каб. № 1.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 11:00. до 11:45 години за місцем проведення Загальних зборів. Початок зборів о 12:00 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 17.04.2018 року (станом на 2400).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2. Про
обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду. 4. Звіт Правління Товариства про діяльність за
2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік та затвердження висновків
ревізійної комісії. 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитківТовариства за 2017 рік. 8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання (переобрання) нових голови та членів Наглядової ради. 9. Затвердження умов
цивільно-правових договорів(контрактів), що укладатимуться з головою та
іншими членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (конт
рактів) з Головою та членами Наглядової ради.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного (крім питання № 8, голосування щодо якого
проводиться шляхом кумулятивного голосування):
щодо 1-го питання:
«Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 3-х осіб, а саме:
Сюта Андрій Веніамінович (голова комісії), Сюта Марта Андріївна (член комісії) та Винник Олексій Богданович (член комісії).»;
щодо 2-го питання:
«1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Павельця
Олександра Олександровича;
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Бичкович
Марію Миколаївну»;
щодо 3-го питання:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»;
щодо 4-го питання:
«1. Звіт Правління ПрАТ «Сколівське кар’єроуправління» погодити та
взяти до відома;
2. Остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників діяльності Товариства прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного загальних зборів.»;
щодо 5-го питання:
«Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.»;
щодо 6-го питання:
«1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «Сколівське кар’єроуправління»
про фінансово-господарську діяльність у 2017 році;
2. Затвердити річний звіт ПрАТ «Сколівське кар’єроуправління»за 2017
рік у складі:
- балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2017 р.;
- звіту про фінансові результати за 2017 р.»;
щодо 7-го питання:

«Одержаний в 2017 році чистий прибуток Товариства у сумі 6200,00 грн.
розподілити наступним чином: до резервного капіталу скерувати 5% чистого прибутку, тобто 310,00 грн.; іншу частину чистого прибутку, тобто 5890,00
грн., залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.».
щодо 9-го питання:
«1. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з головою та
іншими членами Наглядової ради ПрАТ «Сколівське кар’єроуправління»:
повноваження, права та обов’язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про Наглядову
раду Товариства, рішень загальних зборів акціонерів Товариства, а також
норм чинного законодавства;
строк повноважень – 3 роки (до 20.04.2021 р.);
відсутність винагороди за здійснення повноважень;
підстави та порядок притягнення до майнової відповідальності за шкоду, завдану Товариству та/або його акціонерам протиправними діяннями відповідно до чинного законодавства України.
2. Обрати голову Правління Товариства –Павельця Олександра Ярославовича уповноваженою особою ПрАТ «Сколівське кар’єроуправління»
на підписання цивільно-правових договорів із головою та іншими членами
Наглядової ради.».
Для реєстрації акціонери повинні мати паспорт, що посвідчує особу, а
представники акціонерів додатково повинні мати довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Акціонери та/або їх представники можуть
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні, в робочі години, за адресою: Львівська обл.,
Сколівський р-н, с.Гребенів, вул. Шевченка, будинок 44, в приймальній Товариства, у день проведення Зборів – у місці їх проведення, звертатись до відповідальної особи - голови наглядової ради Товариства Павелець О.О. з 8-00 по
17-00 години. Телефон для довідок: +38(097)749-27-95.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://03327227.infosite.com.ua/
Голова правління
Павелець Олександр Ярославович
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКОЛІВСЬКЕ
КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ» (тис.грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
2017р.
2016 р.
Усього активів
3898.7
3091.3
Основні засоби
4444.1
2773.0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
0.8
61.1
Сумарна дебіторська заборгованість
196.9
621.1
Грошові кошти та їх еквіваленти
44.0
73.3
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
592.1
592.1
Статутний капітал
118.2
118.2
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
2459.1
2043.0
Чистий прибуток (збиток)
+6.2
+2.9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
472 879
472 879
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
5
3
Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код
ЄДРПОУ 00379614, місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Генерала Тхора, 104) (надалі – Товариство).
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «18» квітня 2018 року о
10 годині 00 хвилин за адресою: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул.
Генерала Тхора, 104 (в приміщенні адміністративного корпусу Товариства (зал засідань №1).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних
загальних зборах відбудеться «18» квітня 2018 року з 09 години 00 хвилин
до 09 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у

загальних зборах: «12» квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Питання №1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів
акціонерів Товариства.
Питання №2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів
акціонерів Товариства.
Питання №3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Питання №4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*
Питання №5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Питання №6. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
Питання №7. Звіт правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Питання №8. Звіт ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства
за 2017 рік.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№52, 16 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Питання №9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення
його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова редакція).
Питання №10. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція). Про надання повноважень з питань державної
реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).
Питання №11. Про внесення змін до Положення про загальні збори
акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів Товариства (нова редакція).
Питання №12. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень
щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства (нова редакція).
Питання №13. Про внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень
щодо підписання Положення про правління Товариства (нова редакція).
Питання №14. Про внесення змін до Положення про ревізора Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень
щодо підписання Положення про ревізора Товариства (нова редакція).
Питання №15. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством
в 2017 році значних правочинів.
Питання №16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про
акціонерні товариства»: http://khk.pat.ua/.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть
особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином
підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з проектом
(проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням
Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 09-00 години до 17-00 години
(обідня перерва з 12-00 до 13-00), (а в день проведення річних загальних зборів
акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в адміністративному корпусі Товариства за адресою: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Генерала Тхора, 104,
кабінет №21. У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами:
економіст з праці – Пасенкова Ж.В., телефон: (05447) 6-12-40.
Інформація 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 загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть
використовуватися:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати
проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні,
робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам
можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх
акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів,
наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін
до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів
до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім
днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень
з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера,
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
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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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо
дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права
вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У
разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне
товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: У
річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи,
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства
про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно
пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково
потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи
органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 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. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру
(його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника)
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного
товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів
на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних
зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним
акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на
«13» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 874 934 штуки; голосуючих акцій – 782 061 штука.
*Додаткова інформація до питання №4:
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
7463
7268
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3626
3894
Запаси
1972
1836
Сумарна дебіторська заборгованість
786
950
Гроші та їх еквіваленти
701
305
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
4856
4484
Власний капітал
6318
5927
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
219
219
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
1145
1341
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
391
252
Середньорічна кількість акцій (шт.)
874934
874934
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,44689
0,28802
Наглядова рада Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»
Місцезнаходження товариства:
78400, Україна, м. Надвірна, Івано-Франківської області, вул. Майданська, буд. 5.
Шановні акціонери!
17 квітня 2018 року о 14.00 годині за адресою: Україна, ІваноФранківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5,
адміністративно-побутова будівля цеху №1 ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (клас охорони праці, 2-й поверх), відбудуться загальні збори
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК
ПРИКАРПАТТЯ» (надалі ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» або Товариство).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 17 квітня 2018 року 13.30 год. до 13.55 год. за адресою: Україна,
Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5,
адміністративно-побутова будівля цеху №1 ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (клас охорони праці, 2-й поверх).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11 квітня 2018 року.
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 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 вимогами
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні 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 представника), 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 лічильної
комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
10. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в
новій редакції.
12. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів
управління та контролю Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами
Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу
контролю «Ревізійна комісія».
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень з переліку питань
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій
лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», з яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення
загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКР
НАФТОГАЗ».
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні
збори акціонерів не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних
зборів акціонерів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника,
яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма
і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних
зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного
голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації,
засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком
печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення
результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис
(підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше
одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер
(представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж
йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку
денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами
одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування
голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати «ЗА» лише за 1 (один) проект
рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ», оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером «ЗА» з
декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома
проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним.
Акціонер також має право проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ»
з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під
час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому
містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або
розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
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- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України
«Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Кількість перерв у
ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про
оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту,
внутрішніх положень та чинного законодавства України.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням
його установчих документів.
3.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності
в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство
має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі – 114 178 тис. грн.
7.2. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
8.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.
9. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
9.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ», із зазначенням типу акціонерного
товариства у Статуті.
9.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.
10. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
10.1. У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: «Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому
числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради».
11. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та
затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
- зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням
типу акціонерного товариства у Статуті;
- непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини
другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- зміною кількісного складу Наглядової ради;
- скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія».
11.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право
підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 17.04.2018 р.
11.3. Доручити Голові Правління Товариства (особам, тимчасово виконуючім
їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на
підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством
порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 17.04.2018 р.
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12. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів
управління та контролю Товариства.
12.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність
органів управління та контролю Товариства:
- Положення про Загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Правління;
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій
рішенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2018 р.
12.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2018 р.,
вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що
регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 17.04.2018 р.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради
Товариства.
13.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства
вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними
зборами акціонерів Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами
Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між
Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
15.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати
цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
15.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради
Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
16.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку із скасуванням в Товаристві
органу контролю «Ревізійна комісія».
16.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія», припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії
Товариства.
17.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними
зборами акціонерів Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
В разі затвердження загальними зборами Статуту в новій редакції та скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія», обрання членів Ревізійної комісії не здійснюється.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://www.nnpz.com.ua/
Інформація про кількість акцій:
Станом на 06 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів,
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 13 121 008 (тринадцять мільйонів
сто двадцять одна тисяча вісім) штук простих іменних акцій.
Станом на 06 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів,
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 12 932 665 (дванадцять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі шістсот шістдесят п'ять) 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:

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Голова Правління ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» Юркевич
Ігор Олександрович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 16 квітня 2018 року (включно) з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до
13.00 год.) за адресою: 78400, Україна, м. Надвірна, Івано-Франківської області,
вул. Майданська, буд. 5, перший поверх управління ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ», каб. № 51 контактна особа – Дунець Олександр Ярославович –
начальник юридично-договірного відділу ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ».
17 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних
зборів - також у місці їх проведення.
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 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 запитання
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
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, 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 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення,
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 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 підстав,
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі
неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними
питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного
товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального
виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури
для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)
або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника,
повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення
акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (тис. грн.)
(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
Найменування показника
2017 рік
2016 рік
Усього активів
1 116 868 1 137 879
Основні засоби (за залишковою вартістю)
96 981
110 417
Запаси
112 358
284 347
Сумарна дебіторська заборгованість
537 403
372 867
Грошові кошти та їх еквіваленти
435
450
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
- 430 464 - 316 286
Власний капітал
- 426 364 -312 186
Зареєстрований (статутний) капітал
3 280
3 280
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
1543232
1450065
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-114 178
-2322
Середньорічна кількість акцій (шт.)
13121008 13121008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (8,70192) (0,17697)
ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»

Приватне акціонерне товариство «Березинський комбінат хлібопродуктів»
Повідомлення про проведення загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «Березинський комбінат
хлібопродуктів»
Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Березинський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00955221, місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 130,
смт. Березине, Тарутинський р-н, Одеська обл., 68542, Україна) (далі - товариство) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 18 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1
ПрАТ «Березинський КХП», вул. Промислова, буд. 130, смт. Березине,
Тарутинський р-н, Одеська обл., 68542, Україна. Реєстрація акціонерів

для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год.
45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 12 квітня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку
денного) з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного зборів акціонерів:
1. Питання, що виноситься на голосування: Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Головченко Тетяни
Семенівни, Балтак Тетяни Миколаївни, Жукової Тетяни Пилипівні.
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2. Питання, що виноситься на голосування: Затвердження фінансової
річної звітності товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити фінансову річну звітність товариства за
2017 рік.
3. Питання, що виноситься на голосування: Розподіл прибутку товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: Прибуток товариства за результатами діяльності
2017 року у сумі 657,0 тисяч гривень направити на модернізацію основних
засобів товариства.
4. Питання, що виноситься на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту
ревізора за 2017 рік.
Проект рішення: Звіт наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт
ревізора товариства прийняти до уваги.
5. Питання, що виноситься на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом року з дня прийняття рішення
загальними зборами.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів протягом року з дня прийняття цього рішення загальними зборами
акціонерів:
- договорів складського зберігання сукупної граничної вартості не більше
5 000 000,00 (п’яти мільйонів) гривень протягом року з моменту прийняття
цього рішення загальними зборами акціонерів, не враховуючи договорів,
рішення по яких можебути прийнято наглядовою радою товариства або можуть бути укладені без рішення наглядової ради товариства відповідно до
повноважень директора товариства;
- договорівпро надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги
на суму не більшу 5 000 0000,00 (п’яти мільйонів) гривень на умовах повернення не пізніше ніж через один рік з дати укладання договору.
6. Питання, що виноситься на голосування: Про схвалення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість у порядку, встановленому для
прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
Проект рішення: Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення (відповідно до ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні
товариства»):
− Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги
№ 300616 від 30.06.2016 р., укладений між Приватним акціонерним товариством «Березинськийкомбінат хлібопродуктів» та Підприємством з
іноземними інвестиціями «ОБ'ЄДНАНА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» (код
ЄДРПОУ - 32597854), згідно якого Підприємство з іноземними інвестиціями «ОБ'ЄДНАНА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» надає товариству зворотну безпроцентну фінансову допомогу у сумі 1,5 млн. грн.та додаткову
угоду № 3 від 19.12.2016 р., додаткову угоду №4 від 26 грудня
2017 року.
− Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги
№230516 від 23.05.2016 р., укладений між Приватним акціонерним товариством «Березинський комбінат хлібопродуктів» та Приватним акціонерним
товариством «Балтське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00955213), згідно якого Приватне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ - 00955213) надає товариству
зворотну безпроцентну фінансову допомогу у сумі 1,5 млн. грн. та додаткову угоду №3 від 19 грудня 2016 року, додаткову угоду №4 від 26 грудня
2017 року.
− Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги
№050816 від 05.08.2016 р., укладений між Приватним акціонерним товариством «Березинський комбінат хлібопродуктів» та Приватним акціонерним
товариством «Любашівський елеватор» (код ЄДРПОУ – 00955153), згідно
якого Приватне акціонерне товариство «Любашівський елеватор» (код
ЄДРПОУ – 00955153) надає товариству зворотну безпроцентну фінансову
допомогу ну суму 1,5 млн. грн., та додаткову угоду № 3 від 19.12.2016 р.,
додаткову угоду №4 від 26 грудня 2017 року.
- Договір складського зберігання № 1-Я/ЗБ/2017 від 26.06.2017 р., укладений між Приватним акціонерним товариством «Березинський комбінат
хлібопродуктів» та Підприємством з іноземними інвестиціями «ГЛЕНКОР
АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА».
- Договір складського зберігання № 1-Р/ЗБ/2017 від 26.06.2017 р., укладений між Приватним акціонерним товариством «Березинський комбінат
хлібопродуктів» та Підприємством з іноземними інвестиціями «ГЛЕНКОР
АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА».
- Договір складського зберігання № 1-П/ЗБ/2017 від 26.06.2017 р., укладений між Приватним акціонерним товариством «Березинський комбінат
хлібопродуктів» та Підприємством з іноземними інвестиціями «ГЛЕНКОР
АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА».
7. Питання, що виноситься на голосування: Про внесення змін до Статуту товариства.
Проект рішення:Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції. Директора ТоваристваШацького Романа Анатолійовича уповноважити на підписання Статуту товариства у новій редакції та
здійснення усіх необхідних дій, повязаних з державною реєстрацією Статуту товариства у новій редакції.
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Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також іншу інформацію, передбачену законом: https://usilos.com/berezino-khp/
Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПрАТ «Березинський КХП», вул. Промислова, буд. 130, смт. Березине, Тарутинський р-н, Одеська обл., 68542, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись
під час підготовки до загальних зборів акціонерів» - Головний бухгалтер Андронюк Тетяна Петрівна.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направити акціонерному товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства
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. 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. Представником
акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного
товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право 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.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у загальних зборах: у разі особистої участі акціонера - фізичної особи – особистий паспорт акціонера; у разі участі представника акціонера – довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депозитарною установою
у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку порядку. Для акціонера юридичної особи – документ, що підтверджує
повноваження особи, яка його представляє, у разі представлення інтересів
директором, головою правління – витяг з Єдиного державного реєстру на
дату проведення зборів акціонерів та особистий паспорт особи, що діє на
підставі довіреності. 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. Представником
акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного
товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
звітний
попередній
період
період
Усього активів
12237
11456
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6369
5171
Запаси
1455
1041
Сумарна дебіторська заборгованість
23
2
Грошові та їх еквіваленти
559
1289
Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток)
3311
2654
Власний капітал
1949
1949
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
1949
1949
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
302
223
Поточні зобов’язання і забезпечення
5106
5061
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
657
567
Середньорічна кількість акцій (шт.)
7348888
7348888
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцій
0,09
0,08
(грн)
Директор

Р.А. Шацький
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства
(надалі – Загальні збори) з проектом порядку денного
До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМВОЛЬНОСУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ
14251734, місцезнаходження Товариства: вул.Івана Мазепи, буд.66, м.
Чернігів, 14014, Україна. Повідомляємо про скликання Загальних зборів
«19» квітня 2018 року о 15 год.00 хв. за місцевим часом за адресою:
Україна, м.Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в кабінеті Директора
Товариства.
Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних
зборів акціонерів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення
за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням
вимог, передбачених законом.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової
Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування
Період
2017р.
2016 р.
Показника
Усього активів
426228
444534
Основні засоби
10433
11608
Довгострокові фінансові інвестиції
278444
278407
Запаси
41210
40630
Сумарна дебіторська заборгованість
77049
79317
Грошові кошти та їх еквіваленти
1169
18680
Статутний капітал
10000
10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-439459
-430789
Власний капітал
-215568
-206898
Довгострокові зобов’язання
361990
380980
Поточні зобов’язання
279806
270435
Чистий прибуток (збиток)
-8687
-2329
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1000000
1000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
316
545
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: ksk.com.ua
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом
лення про проведення Загальних зборів, а саме 12.03.2018 року, загальна
кількість акцій складає 1 000 000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 1 000 000 штук.
Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних
зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 14014,
м. Чернігів, вул.Івана Мазепи,буд.66, щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 10.00 - 16.00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх
проведення за адресою: Україна, 14014, м.Чернігів, вул.Івана
Мазепи,буд.66, в кабінеті Директора Товариства. Посадова особа відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо пи-

тань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядок
ознайомлення акціонерів з документами Товариства – начальник
юридично-кадрового відділу Догадіна С.О. Телефон для довідок
(0462) 651-135, (0462) 664-815.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж
за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а
щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів
до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради
Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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 кількості, типу та/або
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером
до складу органів Товариства. 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 акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних
зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок
денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих
акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів
надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення
про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення
Загальних зборів.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних
зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину 13.04.2018 року у
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах
Товариства здійснюватиметься 19.04.2018 року за місцем їх проведення з
14 год.00 хв. до 15 год.00 хв за місцевим часом за адресою: 14014, Україна, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в кабінеті Директора Товариства. Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства, 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.
Уповноважена особа (Керівник) акціонера – юридичної особи – витяг із
ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства,
рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень
щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність
на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням
того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах
не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той
представник, довіреність якому видана пізніше. 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.
Керівник
Рощинський О.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства
(надалі – Загальні збори) з проектом порядку денного
До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС»
(надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 14252165, місцезнаходження Товариства: вул.Івана Мазепи, буд.66, м.Чернігів, 14014, Україна. Повідомляємо
про скликання Загальних зборів «19» квітня 2018 року о 10 год.00 хв. за
місцевим часом за адресою:14014, Україна, м.Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в кабінеті Голови правління Товариства.
Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних
зборів акціонерів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за результатами розгляду звіту Голови правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
11. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування
Період
2017р.
2016 р.
Показника
Усього активів
427981
427260
Основні засоби
368735
368513
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
187
187
Сумарна дебіторська заборгованість
50762
51053
Грошові кошти та їх еквіваленти
709
268
Статутний капітал
40020
40020
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
18846
18823
Власний капітал
312006
311983
Довгострокові зобов’язання
56678
56678
Поточні зобов’язання
59297
58599
Чистий прибуток (збиток)
23
15
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
4002000
4002000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
39
49

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: avto.cheksil.cn.ua
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме 12.03.2018 року, загальна кількість акцій складає 4002000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 4001836 штук.
Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних
зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за
місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 14014, м.Чернігів,
вул.Івана Мазепи,буд.66 щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з
10.00 - 16.00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведен-
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ня за адресою: Україна, 14014, м.Чернігів, вул. Івана Мазепи,буд.66, в кабінеті Голови правління Товариства. Посадова особа відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів та порядок ознайомлення
акціонерів з документами Товариства - Головний бухгалтер Денисенко Г.М.
Телефон для довідок (0462) 66-89-81.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за
20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а
щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів
до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради
Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку
денного Загальних зборів 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 кількості, типу та/або класу акцій,
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 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 акціонерне Товариство
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє
акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення
нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не
має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до
проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціонери
мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних
зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину 13.04.2018 року у
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах
Товариства здійснюватиметься 19.04.2018 року за місцем їх проведення з
09 год.00 хв. до 10 год.00 хв за місцевим часом за адресою: 14014, Україна,
м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в кабінеті Голови правління Товариства.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства, 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.
Уповноважена особа (Керівник) акціонера – юридичної особи – витяг із
ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання Керівнику повноважень щодо
участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на
право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням
того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право
видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах
не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той
представник, довіреність якому видана пізніше. 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.
Голова правління
Климко С.М.

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства
(надалі – Загальні збори) з проектом порядку денного
До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 24841543, місцезнаходження Товариства: вул.Івана Мазепи, буд.66, м.Чернігів, 14014, Україна. Повідомляємо про скликання Загальних зборів «19» квітня 2018 року о 12 год.00 хв.
за місцевим часом за адресою: Україна, м.Чернігів, вул. Івана Мазепи,
буд.66, в кабінеті Наглядової ради Товариства.
Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних
зборів акціонерів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення
за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням
вимог, передбачених законом.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової
Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування
Період
2017 р.
2016 р.
Показника
Усього активів
6357
6740
Основні засоби
285
440
Довгострокові фінансові інвестиції
14
14
Запаси
188
215
Сумарна дебіторська заборгованість
4041
4572
Грошові кошти та їх еквіваленти
7
8
Статутний капітал
8000
8000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(172763)
(172774)
Власний капітал
1077
1066
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
5280
5674
Чистий прибуток (збиток)
11
125
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
800000
800000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
6
6

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: managing.com.ua
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом
лення про проведення Загальних зборів, а саме 12.03.2018 року, загальна
кількість акцій складає 800000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 800000 штук.
Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних
зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 14014,
м. Чернігів, вул.Івана Мазепи,буд.66, щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 10.00 - 16.00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх
проведення за адресою: Україна, 14014, м.Чернігів, вул.Івана
Мазепи,буд.66, в кабінеті Наглядової ради Товариства. Посадова особа
відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонерів

щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та
порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства - Директор
Классен В.Ф. Телефон для довідок (0462) 976-001, (0462)675-387.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж
за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а
щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів
до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради
Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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 кількості, типу та/або
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером
до складу органів Товариства. 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 акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних
зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок
денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих
акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів
надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення
про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення
Загальних зборів.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину 13.04.2018
року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 19.04.2018 року за місцем їх проведення з 11 год.00 хв. до 12 год.00 хв за місцевим часом за адресою:
14014, Україна, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в кабінеті Наглядової ради Товариства. Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства, 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. Уповноважена особа (Керівник) акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено
Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах
акціонерів.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність
на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням
того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах
не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той
представник, довіреність якому видана пізніше. 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.
Директор
Классен В.Ф.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» (код ЄДРПОУ 23996290, місцезнаходження: 41100,
Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1) (надалі – Товариство).
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «19» квітня 2018 року
о 10 годині 00 хвилин за адресою: 41100, Сумська обл., м. Шостка,
вул. Гагаріна, 1 (актовий зал № уч.13).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних
загальних зборах відбудеться «19» квітня 2018 року з 09 години 00 хвилин
до 09 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: «13» квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Питання №1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів
акціонерів Товариства.
Питання №2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів
акціонерів Товариства.
Питання №3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Питання №4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*
Питання №5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Питання №6. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
Питання №7. Звіт генерального директора Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Питання №8. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної
комісії Товариства за 2017 рік.
Питання №9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова
редакція).
Питання №10. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція). Про надання повноважень з питань державної
реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).
Питання №11. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання
повноважень щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів
Товариства (нова редакція).
Питання №12. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень
щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства (нова редакція).
Питання №13. Про внесення змін до Положення про генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання
повноважень щодо підписання Положення про генерального директора Товариства (нова редакція).
Питання №14. Про внесення змін до Положення про ревізійну комісію
Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про ревізійну комісію Товариства (нова
редакція).
Питання №15. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної
комісії Товариства.
Питання №16. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
Питання №17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання зазначених договорів з членами ревізійної комісії Товариства.
Питання №18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про
акціонерні товариства»: http://23996290.emitents.org/.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери
можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за
місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10-00
години до 12-00 години, (а в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом
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(проектами) рішень, які складені в паперовій формі в приміщенні Товариства за його місцезнаходженням: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1 (кабінет №5). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та
по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – генеральний директор Товариства – Босенко
Микола Семенович, телефони для довідок – (05449) 2-14-98, 2-05-74.
Інформація 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 загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть
використовуватися:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення
загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний
загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68
Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про
викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69
цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не
має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими
вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у
зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.
У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів),
або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних
зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату,
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків
голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку
денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту
порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального
виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та
проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі
внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний,
а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх
представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів
додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа
юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загаль-

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
них зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру
(його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника)
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто
перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування
на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним
акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на
«13» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 4 420 000 штук; голосуючих акцій – 3 497 559 штук.
*Додаткова інформація до питання №4:
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
12206
10034
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1188
1215
Запаси
9257
7228
Сумарна дебіторська заборгованість
1702
1523
Гроші та їх еквіваленти
34
68
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
303
288
Власний капітал
1408
1393
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
1105
1105
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
10798
8641
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
15
1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4420000
4420000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,00339
0,00023
(грн)
Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»
(код за ЄДРПОУ: 00450915; місцезнаходження: 65098, м. Одеса, вул.
Новікова буд. 3)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС» (надалі - ПРАТ «АСТС») повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 24 квітня 2018 року о
11:00 годині за адресою: м. Одеса, вул. Новікова буд. 3, приміщення транспортно – експедиційного відділу (ТЕВ) № 1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем
проведення зборів з 10:00 до 10:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину 18 квітня 2018 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України. Перелік питань
включені до проекту порядку денного: 1. Обрання голови та членів
лічильної комісії ПРАТ «АСТС», прийняття рішення про припинення їх
повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПРАТ «АСТС». Прийняття рішень з питань проведення загальних
зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління ПРАТ «АСТС» за 2017 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «АСТС» за 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «АСТС» за 2017 рік. 5. Затвердження річного звіту
ПРАТ «АСТС» за 2017 рік. 6. Порядок покриття збитків ПРАТ «АСТС»,
прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування
вимог законодавства України. 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «АСТС». 8. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ
«АСТС». 9. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «АСТС», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради
ПРАТ «АСТС». Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Одеса, вул. Новікова буд. 3,
приміщення транспортно – експедиційного відділу (ТЕВ) № 1 у робочі
дні з 09:00 до 17:00 години (перерва: 12:00 – 13:00), а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова
правління - Вишневський Вадим Володимирович. Телефон для довідок: (048) 7281884. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4
ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: asts.pat.ua.

Приватне акціонерне товариство «Номінал»

йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення,
Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно
мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - засвідчену довіреність.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://nominal.km.ua Довідки можна отримати за тел. 03845-41301
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника
Період
попередній звітний
Усього активів
7417
6942
Основні засоби
5629
5229
Довгострокові фінансові інвестиції
0
Запаси
1437
1215
Сумарна дебіторська заборгованість
349
422
Грошові кошти
2
76
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
7082
6523
Статутний капітал
64
64
Довгострокові зобов’язання
0
Поточні зобов’язання
271
355
Чистий прибуток
-194
-559
Середньорічна кількість акцій (шт)
255429
255429
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб)
22
20
Наглядова рада

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 17 квітня 2018 року за адресою: м. Волочиськ, вул. Фридрихівська, 10 (актовий зал, 2-й поверх).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 11 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів з
10.00 до 11.00 год. в день і за місцем проведення зборів.
Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 3. Звіт виконавчого органу товариства про підсумки діяльності товариства за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства. Основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
4. Звіт наглядової ради ПрАТ «Номінал». 5. Звіт та висновки ревізійної
комісії Товариства про роботу Товариства за 2017 рік.
6. Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків).
7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Номінал» за 2017 рік.
8. Вибори членів наглядової ради. 9. Вибори членів ревізійної комісії.
З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, в робочі дні з 8-00 до 12-00 години, в
кімнаті для проведення переговорів, відповідальна особа — Блажеєва С.В.
Також акціонери можуть подавати товариству письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів
акціонерного товариства і подаються в письмовій формі із зазначенням
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№52, 16 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код
ЄДРПОУ 00379643, місцезнаходження: 42006, Сумська обл., м. Ромни,
вул. Прокопенка, буд. 8) (надалі – Товариство).
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «20» квітня 2018 року
о 10 годині 00 хвилин за адресою: 42006, Сумська обл., м. Ромни,
вул. Прокопенка, буд. 8 (актова зала Товариства №1).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних
загальних зборах відбудеться «20» квітня 2018 року з 09 години 00 хвилин
до 09 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: «16» квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Питання №1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів
акціонерів Товариства.
Питання №2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів
акціонерів Товариства.
Питання №3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Питання №4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної
комісії Товариства за 2017 рік.
Питання №5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*
Питання №6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Питання №7. Звіт правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Питання №8. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
Питання №9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова
редакція).
Питання №10. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція). Про надання повноважень з питань державної
реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).
Питання №11. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання
повноважень щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів
Товариства (нова редакція).
Питання №12. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень
щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства (нова редакція).
Питання №13. Про внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень
щодо підписання Положення про правління Товариства (нова редакція).
Питання №14. Про скасування Положення про ревізійну комісію Товариства.
Питання №15. Затвердження Положення про ревізора Товариства. Про
надання повноважень щодо підписання Положення про ревізора Товариства.
Питання №16. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної
комісії Товариства.
Питання №17. Про обрання ревізора Товариства.
Питання №18. Затвердження цивільно-правового договору, що укладатиметься ревізором, встановлення розміру його винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначеного договору з
ревізором Товариства.
Питання №19. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
Питання №20. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
Питання №21. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами наглядової ради Товариства.
Питання №22. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не
більше як одного року з дати прийняття цього рішення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про
акціонерні товариства»: http://romxlibcomb.pat.ua/.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери
можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належ-
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ним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за
місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10-00
години до 15-00 години (обідня перерва з 12-00 до 13-00), (а в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій
формі в приміщенні Товариства за його місцезнаходженням: 42006, Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 8 (адміністративний корпус,
каб.№1). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства.
Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар Товариства – Максименко Людмила
Іванівна, телефон для довідок – (05448) 3-10-56.
Інформація 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 загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть
використовуватися:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати
проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні,
робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам
можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх
акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів,
наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін
до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів
до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів),
або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних
зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату,
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків
голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку
денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту
порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального
виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та
проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі
внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний,
а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх
представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необ-
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хідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів
додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа
юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 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. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру
(його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника)
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто
перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування
на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи за-

мінити 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.
Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним
акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на
«07» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 1 110 088 штук; голосуючих акцій – 1 030 307 штук.
*Додаткова інформація до питання №5:
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
1509,0
1610,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1474,1
1532,5
Запаси
15,4
Сумарна дебіторська заборгованість
3,8
66,9
Гроші та їх еквіваленти
15,7
11,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-273,4
-248,1
Власний капітал
1430,8
1430,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
277,5
277,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
74,1
150,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-25,3
3,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1110088
1110088
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,022790 0,003063

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

вання на загальних зборах акціонерів. 2. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2017 рік. 3. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за
2017 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків
Ревізора Товариства за 2017 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за
2017 рік. 6. Порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства
України. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Одеса, вул. Самарська, буд.4, адміністративна будівля,
другий поверх, приміщення бухгалтерії, кімната № 3 у робочі дні з 09:00 до
12:00, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Скалій Наталія Анатоліївна, телефон для довідок: (0482) 391461. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону
України «Про акціонерні товариства» – www.05312493.pat.ua.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЕКСІ»

(код ЄДРПОУ: 05312493; місцезнаходження: м. Одеса, вул. Самарська буд. 4)
АТ «АЛЕКСІ» (надалі - Товариство), повідомляє про проведення чергових
(річних) загальних зборів акціонерів, які призначені на 24 квітня 2018 року о
11:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Самарська, буд.4, адміністративна будівля, третій поверх, актова зала
№ 1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день
та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 годин відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом
на 24:00 годин 18 квітня 2018 року у порядку встановленому законодавством
про депозитарну систему України. Перелік питань включені до проекту
порядку денного: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття
рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних
зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Приватне акціонерне товариство
«Укртранс-Вінниця»

(код ЄДРПОУ 03115778, місцезнаходження: 21036, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4; ел.поштова адреса - par@03115778pat.ua;
тел/факс.(0432) 67-32-58)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів:
20.04.2018 року о 10 год.00 хв.,
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4, в адмінприміщенні Товариства, кімната №2
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
Загальних зборах на 24 годину 16.04.2018 року.
Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних
зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних
зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені
юридичної особи видається її органом. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належ-

Наглядова рада Товариства

них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів,
прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних
зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу 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 Ревізора Товариства за результатами перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності
Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація,
зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: - www.03115778.pat.ua. Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: 21036, місто
Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4, бухгалтерія, кімн.№2, а в день зборів за
місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Обухова Наталя Мирославівна, тел. 067 581 64 25.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «Укртранс-Вінниця» М.М.Петренко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС ВIДПОЧИНКУ «ЗАIР»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС ВIДПОЧИНКУ «ЗАIР». 2. Код за ЄДРПОУ: 20614164.
3. Місцезнаходження: 08200 Київська обл., м. Iрпiнь вул.Грибоєдова 15.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04597) 62-2-48. 5. Електронна поштова адреса: uasveta09@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації.:
http://20614164.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулись 12.03.2018 р.,
у зв’язку з прийняттям рішення про припинення товариства шляхом перетворення в ТОВ та призначенням комісії відбулися зміни в складі посадових осіб. Посадові особи акціями Товариства не володіють, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немають. Посадові особи не
надали згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який обрано осіб:

до закінчення процесу перетворення. Припинено повноваження Директора
Товариства Ярошенко Iрини Володимирiвни.. Строк, протягом якого особа
перебувала на посаді: 1,5 місяці. Ярошенко Iрину Володимирiвну обрано
на посаду Голова комісії з припинення. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п’яти років: Директор ПрАТ «Комплекс відпочинку
«ЗАІР». Савченко Свiтлану Вiкторiвну обрано на посаду Член комісії з припинення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років та
обіймає до цього часу: Головний бухгалтер ПрАТ «Комплекс відпочинку
«ЗАІР». Саватєєва Едуарда Володимировича обрано на посаду Член комісії з припинення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти
років та обіймає до цього часу: Охоронець ПрАТ «Комплекс відпочинку
«ЗАІР».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Голова комісії з припинення Ярошенко Iрина
Володимирiвна.

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»

Код за ЄДРПОУ 00380391
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А),
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 19 квітня 2018 року о 15-30 за адресою: 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня,
буд. 10/24, офіс 62А, ПрАТ «КРМЗ», кабінет Голови Правління.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів за місцем проведення зборів з 15-00 до 15-20 год. на підставі
документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Загальна кількість простих іменних акцій – 17 725 акцій, у т.ч. голосуючих – 13 175 акцій.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 13 квітня 2018 року.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора
ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження
розміру дивідендів за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ».
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ».
11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ», обрання уповноваженої особи на підписання
контрактів.
12. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ».

Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПрАТ «КРМЗ» за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
19953,2
19570,6
Основні засоби
16535,3
15802,2
Запаси
1741,3
1254,2
Сумарна дебіторська заборгованість
2376,7
2658,0
Гроші та їх еквіваленти
935,8
333,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
16508,1
16026,5
Власний капітал
3126,9
2126,9
Зареєстрований статутний капітал
22,2
22,2
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
296,0
395,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
105,7
-3411,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
17725
17725
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.)
Адреса власного веб-сайту ПрАТ «КРМЗ», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rmz.prat.in.ua
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Украї
на, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А,
ПрАТ «КРМЗ», кабінет Голови Правління, а у день проведення Загальних
зборів - також у місці їх проведення.
Від дати надіслання /отримання повідомлення акціонери користуються
всіма правами, визначеними ст.36, 38 закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – статті) протягом строку, визначеного статтями.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю регулюється ст.39 закону України «Про акціонерні товариства».Відповідальна
особа – Голова Правління Дзюба О.К.Телефон для довідок: (067) 733-27-42
Наглядова рада ПрАТ «КРМЗ»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПрАТ «КРМЗ» ____________ О.К. Дзюба
(найменування посади)М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
14.03.2018 р . (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 00955963, місцезнаходження: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6)
(надалі – Товариство).
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться 17 квітня 2018 року об
11 годині 00 хвилин за адресою: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, кабінет №1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних
загальних зборах відбудеться 17 квітня 2018 року з 10 години 00 хвилин до
10 години 30 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
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загальних зборах: 11 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства
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шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про
загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Про надання повноважень
щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства
шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про
наглядову раду Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо
підписання Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.
11. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких)
правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом
такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про
акціонерні товариства»: http:// 00955963.emitents.org/.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів, акціонери можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належним
чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх
проведення) шляхом ознайомлення в кабінеті №1 з відповідними документами
та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому
запиті акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа Товариства
за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Відповідальна особа –
економіст Лейба Ірина Петрівна, телефони для довідок – (05457) 5-31-73.
Інформація 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 загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть
використовуватися:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у
робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних
зборів - також у місці їх проведення, а також надати письмові запитання та
отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення Зборів.
У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»,
акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися
з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і
загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам
або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням
помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства –
не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів),
або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних
зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату,
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків
голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку

денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту
порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального
виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та
проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі
внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний,
а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю та
перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у загальних зборах: у річних загальних зборах акціонерів
Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які
мають право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для
реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу,
представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший
документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до
вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних
зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані
особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 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. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у
разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують
особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у
загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
декільком своїм представникам. Участь у Зборах приймає той представник
акціонера, довіреність якому видана пізніше. 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.
Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним
акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на
06 березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства
становить 5525368 штук, із них голосуючих акцій - 5209376 штук.
*Додаткова інформація до питання п’ятого (розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства)
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
24837
28215
Основні засоби (за залишковою вартістю)
7103
6111
Запаси
9455
11068
Сумарна дебіторська заборгованість
8077
9945
Гроші та їх еквіваленти
102
1028
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
457,8
395
Власний капітал
3214
3214
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
1381
1381
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
17342
20991
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
482
366
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5525368
5525368
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,09 грн.
0,07 грн.
Наглядова рада Товариства
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№52, 16 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»,

код ЄДРПОУ: 00476688 (далі по тексту – «Товариство»)
(місцезнаходження: Київська область, Білоцерківський район, с. Вільна
Тарасівка, вул. Травнева, 2–А)
повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі по тексту також може використовуватись термін «Збори») Товариства, які відбудуться 20.04.2018 року, о 10:00, за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2–А,
кабінет № 1.
Реєстрація акціонерів та/або їх представників буде проводитись з 09:30
до 09:55 в день проведення Зборів (20.04.2018 року) за адресою: Київська
область, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2–А,
кабінет № 1.
Дата складення переліку акціонерів, які будуть повідомлені в передбачений Статутом Товариства спосіб про проведення (скликання) Зборів –
15.03.2018 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 16.04.2018 року.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена Законом України «Про
акціонерні товариства» (далі по тексту – «Закон»): http://www.unives-funds.
com.ua/ukr/partners/rybhoz/index.html
Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку
денного):
1. Обрання Голови та члена лічильної комісії, прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
4. Звіти Наглядової ради, Ревізора, Генерального директора та прий
няття рішень за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження висновків зовнішнього аудиту.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останнього
року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому
числі, стосовно яких існує заінтересованість.
Від дати надіслання (розміщення) цього повідомлення про проведення
Зборів Товариства до дати їх проведення акціонери мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного в порядку, передбаченому статтею 36 Закону, у приміщенні Товариства за адресою: Київська область, Білоцерківський район,
с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2–А, кабінет № 1, у робочі дні в робочий
час (з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00), а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Печонкін А.О. Телефон для
довідок: (04563) 8-83-40.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні
проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. У разі
внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше
ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі
зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.
Для реєстрації та участі у Зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі

та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а
також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі по тексту – «НКЦПФР») порядку. Довіреність на право участі та голосування на
Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право
участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо
голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо
голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства декільком
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи
замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право
участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі,
якщо для участі в Зборах Товариства з'явилося декілька представників
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним
із співвласників або їх загальним представником.
Крім того, звертаємо увагу акціонерів на те, що відповідно до пункту 10
розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної
установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.У
разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною
установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на
свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,
Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента
встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.
Інформація про депозитарну установу, в якій відрито рахунки в цінних паперах депонетнів Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фондова компанія «Фаворит»; код ЄДРПОУ: 23730178; місцезнаходження:
03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6; телефон: (044) 458-05-45.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тисяч гривень):
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2017
2016
Усього активів
1051,4
885,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)
412,5
465,2
Запаси
605,8
416,8
Сумарна дебіторська заборгованість
3,6
1,6
Гроші та їх еквіваленти
0,1
1,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(10637,6)
(10349,7)
Власний капітал
930,8
930,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
442,7
442,7
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
4503,7
4 686,5
Поточні зобов’язання і забезпечення
6254,5
5617,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
(287,9)
(3226,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 770 980 1 770 980
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(0,16)
(1,82)
(грн)
Генеральний директор ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»
Печонкін А.О.

ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «ПАЛІТРА»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ПАЛІТРА» (код
ЄДРПОУ 18019299)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАЛІТРА» (м. Київ,
вул. Е.Потьє, буд. 12) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться – 27 квітня 2018 року о 10.00 год.
за адресою: м. Київ, вул. Е.Потьє, буд. 12, кабінет №202.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів з 9-30 до 9-50.
Для реєстрації учасникам зборів - акціонерам потрібно мати при собі
паспорт, представникам акціонерів - паспорт і доручення.
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Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 23.04.2018 р.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою : м. Київ, вул. Е.Потьє, буд. 12, кабінет №202. Посадова особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами —
Генеральний директор товариства Масик А.К.
Телефон для довідок: 044-4909467
Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
2. Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.
4. Звіт Ревізора про роботу, проведену за звітний період та його затвердження.
5. Затвердження річного звіту та річного балансу Товариства за
2017 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Членами Наглядової Ради Товариства. Визначення особи,
уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Членами
Наглядової Ради Товариства
10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Визначення особи, уповноваженої на
підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства
13. Затвердження змін до Статуту Товариства.
Генеральний директор

А.К. Масик

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
(код ЄДРПОУ 30492941), місцезнаходження: 85783, Донецька область, Волноваський район, с. Діанівка, вул. Миру, 1а, повідомляє
про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
«18» квітня 2018 року о 09:00 год. за адресою: 85783, Донецька область, Волноваський район, с. Діанівка, вул. Миру, 1а, кімн. 1.
Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься
«18» квітня 2018 року з 0800 до 0900 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 155 000 шт.
Загальна кількість голосуючих акцій на 06.03.2018р. становить
154 950 шт.
Порядок денний та проекти рішень:
1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА».
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської
діяльності 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 Ревізора з результатів перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, у тому числі
фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку і збитків за 2017 рік.
7. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в
2018 році.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження
заходів за результатами його розгляду.
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту
у новій редакції. Затвердження змін до Статуту Товариства. Обрання
особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
10. Про приведення внутрішніх Положень «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про ревізора», «Про Правління Товариства» у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження їх в нових редакціях.
Інформація з проектом рішеньщодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «ДІАПовідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС ВIДПОЧИНКУ «ЗАIР».

2. Код за ЄДРПОУ: 20614164. 3. Місцезнаходження: 08200 Київська обл.,
м. Iрпiнь вул.Грибоєдова 15. 4. Міжміський код, телефон та факс:
(04597) 62-2-48. 5. Електронна поштова адреса: uasveta09@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації.: http://20614164.smida.gov.ua. 7. Вид особливої
інформації: Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.
II. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАІР» від 12.03.2018 року прийнято рiшення про припинення
ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАІР» у зв’язку з реорганiзацiєю шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Результати голосування з питання припинення: «за» - 40000 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів.
Причини прийняття такого рішення: в з в’язку з необхідністю зменшення

НІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»: http://dpf.prat.ua.
Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами
при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства за
адресою: 85783, Донецька область, Волноваський район, с. Діанівка,
вул. Миру, 1а, кімната: приймальна Голови правління Товариства, та за
місцезнаходженням 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
направлення повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства до 18.04.2018 р. включно в робочий час (час роботи 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 акціонерів Товариства забезпечити можливість акціонерам ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем
проведення Загальних зборів акціонерів з 8 год. 00 хв. до 09 год. 00 хв.
Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами при
підготовці проведення зборів призначити Голову Правління ПРАТ «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» - Топоркову О.І. (телефон для довідок:
(06244) 9-64-24).
Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Наглядова рада ПрАТ «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2017р.
2016р.
Усього активів
57 234
50 026
Основні засоби (за залишковою вартістю)
8 016
9 609
Запаси
10 068
8 325
Сумарна дебіторська заборгованість
3 348
2 978
Грошові кошти та їх еквіваленти
46
4
Нерозподілений прибуток (не покритий збиток)
15 145
20 561
Власний капітал
21 464
26 880
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
1 550
1 550
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання і забезпечення
35 770
23 146
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
- 8 578
- 5 416
Середньорічна кількість акцій (шт.)
155
155
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої
організаційно-правової форми, як акціонерне товариство. Спосіб припинення: перетворення. Повне найменування юридичної особи - правонаступника:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Комплекс відпочинку «ЗАІР».
Розмiр статутного капiталу товариства - правонаступника дорiвнює розмiру
статутного капiталу ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАІР» і становитиме
800000 грн. Активи та зобов’язання ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАІР» передаються до правонаступника згідно з передавальним актом. Порядок та умови обміну акцій на частки товариства - правонаступника: акції товариства, що
перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та
розподіляються серед його учасників. При перетворенні товариства всі акціонери (їх правонаступники), стають засновниками (учасниками) товариства правонаступника. Розподіл часток створюваного ТОВ «Комплекс відпочинку
«ЗАІР» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було
між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАІР».
Одна акція ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАІР» номінальною вартістю 20 грн.
дорівнює розміру частки у сумі 20 грн. ТОВ «Комплекс відпочинку «ЗАІР».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Голова комісії з припинення Ярошенко Iрина Володимирiвна.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Київполiграфмаш»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Київполiграфмаш», 00242909,
місцезнаходження, міжміський
04080 м. Київ Подiльський р-н
код та телефон емітента
вул. Тульчинська, буд.6,
(044)468-52-11
2. Дата розкриття повного тексту 16.03.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.poligraphmash.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство
«Всеукраїнський науково-дослідний
інститут аналітичного приладобудування»

(ПрАТ «Украналіт»)
код за ЄДРПОУ: 33440021 (надалі – Товариство), місцезнаходження:
Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська,6 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року о
9 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тверська,6, кімната № 223.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 20 квітня
2018р. з 8 години 30 хвилин до 8 години 55 хвилин за місцем проведення
річних Загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, який посвідчує особу
і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 16 квітня
2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на
загальних зборах.
4. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства
за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками
2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків за 2017 рік.
9. Про припинення повноважень членів правління Товариства.
10. Про обрання Голови та членів правління Товариства.
11. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період
між проведенням загальних зборів Товариства.
Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів до 20 квітня 2018 року (включно) за
місцезнаходженням Товариства - м. Київ, вул. Тверська,6, кімната № 217 Б,
за попередньою домовленістю з відповідальною особою, у робочі дні з
10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до
14.00 год.), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Можаровський Володимир Григорович, телефон для довідок: +38 (044) 502-13-82.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.ukranalyt.com.ua/
Наглядова рада
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Приватне акціонерне товариство «Обод»

Код за ЄДРПОУ 13933348 (39611, Україна, Полтавська область,
м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 18 квітня 2018 року о 15-00 год. за
адресою: 39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8, у приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «КрКЗ» (4-й поверх,
зал засідань). Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день
проведення зборів за місцем проведення зборів з 14-15 до 14-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену
згідно з чинним законодавством України. Акціонер має право призначити
свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у
будь-який момент до початку зборів замінити свого представника, повідомивши про це Директора ПрАТ «Обод». Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого
представника. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)
рішення потрібно проголосувати. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю регулюється ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальна кількість простих іменних акцій – 160 122 акцій, у
т.ч. голосуючих – 160 122 акцій. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 12 квітня 2018 року.
Проект порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік та затвердження висновків
Ревізора. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
ПрАТ «Обод» за 2017 рік. 6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за
2017 рік. 7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2017 рік та розміру дивідендів за 2017 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності
ПрАТ «Обод» на 2018 рік. 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради
ПрАТ «Обод». 10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Обод». 11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання договорів. 12. Обрання Ревізора
ПрАТ «Обод». 13. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Обод» у зв`язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства та затвердження нової редакції Статуту. 14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Обод» у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.
Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПрАТ «Обод» за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
73849,0
62005,0
Основні засоби
15059,0
13148,0
Запаси
11865,0
7218,0
Сумарна дебіторська заборгованість
38090,0
28571,0
Гроші та їх еквіваленти
693,0
924,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
16086,0
13286,0
Власний капітал
49724,0
43220,0
Зареєстрований статутний капітал
801,0
801,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0,0
0,0
Поточні зобов’язання і забезпечення
24125,0
18785,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 11952,0
10528,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
160122
160122
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 74,64308 65,74987
Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Обод», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.obod.prat.in.ua Акціонери можуть ознайомитися з матеріа
лами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-30 год.
за адресою: 39611, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8, ПрАТ «Обод», кабінет Директора, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Від дати надіслання /отримання повідомлення акціонери користуються всіма правами, визначеними ст.36, 38
закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – статті) протягом строку,
визначеного статтями. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо
питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції
до проекту порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі,
відповідно до вимог чинного законодавства. Пропозиції вносяться не пізніше
ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Відповідальна особа – Директор Лавецький М.В.Телефон для
довідок: (0536) 77-77-30. Наглядова рада ПрАТ «Обод»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «Обод» _________ М.В. Лавецький 14.03.2018 р.

№52, 16 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного
товариства
«Київська кондитерська фабрика «Рошен» !
До уваги акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (код за ЄДРПОУ - 00382125, місцезнаходження: 03039, м. Київ,
пр-т Науки, 1, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:
1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
• Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2018 року.
• Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 15.00 год.
• Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати,
офісу або залу, куди мають прибути акціонери): м. Київ, пр-т Науки, 1, актова зала № 1, (перший поверх).
2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
• Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення
загальних зборів з 14:00 до 14:50.
• Час початку реєстрації акціонерів 14:00; Час закінчення реєстрації акціонерів 14:50.
3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах:
20 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
4) Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3.Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства
за 2017 рік.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції
внутрішніх положень Товариства.
10. 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.
11. Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значного
правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій
статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:
http://kcf.roshen.com/
6)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 та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: м. Київ, пр-т Науки, 1, кабінет юридичного
відділу (кімната № 2, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів –
у місці їх проведення, за адресою: м. Київ, пр-т Науки, 1, актова зала № 1,
(перший поверх). Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення
загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися,
крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж
за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу
органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане
надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного
загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Товариства Бойчук Вадим Юрійович.
Довідки за телефоном: (044) 237-22-70.
7) 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 загальних 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 акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних
зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 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 акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно
оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після
отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у
строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також
звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.
8) 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. 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 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 НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність
на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у річних загальних
зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність,
оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника)
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі
участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
9)Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис. грн)*:
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2017 р.
2016 р.
Усього активів
793 915
659 017
Основні засоби (за залишковою вартістю)
701 294
576 366
Запаси
8 029
8 856
Сумарна дебіторська заборгованість
77 825
73 640
Гроші та їх еквіваленти
6 723
130
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
357 458
354 887
Власний капітал
4 651
4 455
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
175 833
175 833
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
203 974
36 932
Поточні зобов’язання і забезпечення
51 999
86 910
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
2 768
3 919
Середньорічна кількість акцій (шт.)
703332392 703332392
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.00394
0.00557
10) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 7 березня 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій
складає 703 332 392 штук, у т.ч. голосуючих – 693 844 310 штук.
Наглядова рада ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБІДЬ»
Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБІДЬ» (код ЄДРПОУ
14021460, місцезнаходження: 37300, Полтавська область, місто Гадяч, вулиця Лохвицька, будинок №29) (надалі – Товариство) повідом
ляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які
відбудуться 19 квітня 2018 року об 12:00 годині годині за адресою: 37300,
Полтавська область, місто Гадяч, вулиця Лохвицька, будинок №29 у
кімнаті №1.
Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних
зборах відбудеться з 10:45 до 11:45 у день та за місцем проведення річних загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 13 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 – Бондаренко Світланка Миколаївна, членів комісії – Деркач Зоя
Іванівна, Іванова Алла Борисівна та прийняти рішення про припинення
їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для
голосування на річних загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.
3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: обрати головою Зборів – Сергієнка Володимира
Івановича, а секретарем – Зінич Марію Федорівну на час проведення цих
загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати
протокол загальних зборів.
4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; 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 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 Товариства за
2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт Товариства за
2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у
2017 році.
Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства 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: українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБІДЬ»; Скорочене найменування Товариства: українською мовою: ПрАТ « ЛЕБІДЬ ».
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: Сергієнку Володимиру Івановичу та Зінич Марії Федорівни 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.
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Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий орган Товариства; Затвердити нову редакцію Принципів
(кодексу) корпоративного управління Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених
річними 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 Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених
цими річними загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.
15. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління товариства, 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://lebid-pjsc.com.ua/
Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних
зборів (28 лютого 2018 року) – 1 026 000 шт.;
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 832 721 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 рішення з
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за
адресою: 37300, Полтавська область, місто Гадяч, вулиця Лохвицька, будинок №29 у кімнаті №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 ознайомлення акціонерів з документами – директор Сахно Володимир Вікторович.
Довідки за телефоном: (05445) 3-32-43.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому
разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів,
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 денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з
дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення
зборів.
Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду
члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який
пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань
порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше
ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу
органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
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Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до
проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 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 порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове
припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається
пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.
Зміни 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 голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами
строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів
Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його
прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів
про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також
проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів
до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті
Товариства.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори
з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi
пiдприємства (тис.грн)*
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
732 139
742 795
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4 780
17 884
Запаси
5 765
22 853
Сумарна дебіторська заборгованість
677 074
292 491
Гроші та їх еквіваленти
32
264
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 136 631
162 552
Власний капітал
158 448
181 917
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
15 390
15 390
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
573 691
560 878
Чистий фінансовий результат: прибуток
-25 921
19 269
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 026 000
1 026 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-25
19
(грн)

Приватне акціонерне товариство
«Будівельна компанія «Укренергобуд»

Приватне акціонерне товариство «Будівельна компанія
«Укренергобуд» повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів
відбудуться «20» квітня 2018 року об 11:00
за адресою: Україна, 01103,
м. Київ, вул. Промислова, 4, кімната 3.
1) Дата, час та місце проведення загальних зборів: Дата - 20 квітня
2018 р.; Час: початок проведення річних Загальних зборів акціонерів –
об 11:00 годині. місце проведення – Україна, 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4, кімната 3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів для
участі у річних Загальних зборах – 10 год. 30 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах – 10 год. 55 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах «20» квітня 2018 р. – «16» квітня 2018 р. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, складається на 24 годину за три робочі дні до дня проведення
річних Загальних зборів акціонерів.
4) Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії (депозитарна установа – ПАТ «АСВІО БАНК»).
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) з фінансової діяльності Товариства в 2017 році.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році. Встановлен-

ня порядку виплати дивідендів.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою Радою Товариства
у 2017 році.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання нових членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Наглядової ради.
15. Про припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора)Товариства.
16. Про обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
17. Про уповноваження Наглядової Ради Товариства на затвердження умов договору з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства та обрання особи, яка буде підписувати договір.
18. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних зборів Товариства.
19. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення.
5) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери
можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, 01013, м. Київ,
вул. Промислова 4, кімната 3, у робочі дні – з 9:00 до 18:00. Посадова
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами - Голова Правління Товариства Білокуров Сергій Федорович.
Адреса
власного
веб-сайту:
http://ukrenergobud.wix.com/
ukrenergobud. Телефон для довідок: (044) 287 33 20
Голова Правління
ПрАТ «БК Укренергобуд»

__________

С.Ф.Білокуров
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№52, 16 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «АТП-1»
До відома акціонерів ПрАТ «АТП-1»!
ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «АТП-1» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 03746384; місцезнаходження: 01013, Україна,
м. Київ, вул. Промислова,1 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА) відбудуться 24 квітня 2018 року о 15:00 год. за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 1-й поверх, у приміщенні «Класу безпеки руху №1».
Перелік питань проекту порядку денного
(а в подальшому у разі відсутності змін – порядок денний річних загальних зборів):
1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних
зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів
для голосування.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та
затвердження 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. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду
8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Реєстрація учасників відбуватиметься 24 квітня 2018 року з 14:00 год.
до 14:50 год. за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА –
18 квітня 2018 року.
Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 23 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01013, Україна,
м. Київ, вул. Промислова, 1, 4-й поверх, кімната №7 в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09:00 до 16:00); а в день проведення ЗЗА (24 квітня
2018 року) – за місцем їх проведення за адресою: 01013, Україна, м. Київ,
вул. Промислова, 1, 1-й поверх, у приміщенні «Класу безпеки руху №1».
Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Директор Товариства Куденко Віталій Григорович (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 285-63-87.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та
порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними
вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа
надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає
матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 24.04.2018 року» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів
акціонера (представника).
Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації
та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує
волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до
наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на
право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
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Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також
інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні
товариства»: www.atp1.kiev.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства,
(згідно національних положень (стандартів) ведення
бухгалтерського обліку),(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
21744
36134
Основні засоби (за залишковою вартістю)
8348
8163
Запаси
1019
1054
Сумарна дебіторська заборгованість
4275
10618
Грошові кошти та їх еквіваленти
7989
16110
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
16065
31847
Власний капітал
19052
33091
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
986
986
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
2692
3043
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-2037
1423
Середньорічна кількість акцій (шт..)
3943920
3943920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,51649
0,36081
(грн)
Проекти рішень по питанням проекту порядку денного
(а в подальшому у разі відсутності змін – порядок денний річних загальних зборів):
По питанню 1. «Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря
загальних зборів акціонерів Товариства.», такий проект рішення:
1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Бойко Марію Володимирівну.
3) Обрати Головою зборів Прокоф’єва Сергія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.
По питанню 2. «Затвердження порядку та способу засвідчення
бюлетенів для голосування.», такий проект рішення:
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам
бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом
бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх
підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою
радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить
позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів
дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.
По питанню 3. «Затвердження регламенту загальних зборів
акціонерів Товариства.», такий проект рішення:
Встановити наступний регламент загальних 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.
По питанню 4 «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за
2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.», такий проект рішення:
Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та
затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати
свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного
законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності
всіх служб Товариства.
По питанню 5. «Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.» , такий проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома 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,
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і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.
По питанню 6. «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.», такий проект рішення:
1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
По питанню 7. «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду», такий проект
рішення:
Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім
службам Товариства продовжити виконувати свої обов’язки згідно Стату-

ту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
По питанню 8.«Затвердження річного звіту Товариства за 2017
рік.» пропонувати зборам, такий проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
По питанню 9. «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017
рік з урахуванням вимог, передбачених законом.», такий проект рішення:
У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати.
Збиток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
Директор ПрАТ «АТП-1»
Куденко В.Г.

Повідомлення про проведення загальних зборів

говорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного –
www.priozerne.com.ua
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції 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 кандидатів 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 - незалежного
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 (найменування) 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 товариства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України..
Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою: 68300,
Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56, 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 (68300, Одеська
область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56, к.1) у робочі дні з
9-00 години до 17-00 години, а в день проведення загальних зборів – за
місцем їх проведення : 68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія,
вул. Леніна, буд. 56, к.1.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Генеральний директор Товариства, Маргаза А.М..
Довідки за телефонами: (04840) 44402 та за місцем знаходження Товариства (68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна,
буд. 56, к.1).
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законом.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРИОЗЕРНЕ 2»

місцезнаходження Товариства: 68300, Одеська область, Кілійський
район, м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56.
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться «18» квітня 2018 року об 12.00 годині за адресою: 68300,
Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56, к.1
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загальних зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення
Загальних зборів акціонерів (18 квітня 2018 р.) з 11.00 години до 11 години
45 хвилин за адресою: 68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія,
вул. Леніна, буд. 56, к.1
Початок зборів о 12.00 годині.
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначена станом на 24 годину 12 квітня 2018 року (перелік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 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 повинні
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних
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 комісії.
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 корпоративне управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради та Звіту про корпоративне управління.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИОЗЕРНЕ 2» за 2017 рік. Затвердження річного звіту про результати
фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства 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. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства на
2018 рік.
9. Зміна місцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуванням вулиці та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань (далі – «Реєстр»).
10. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження
статуту Товариства в новій редакції.
11. Внесення змін до Положень про Наглядову Раду Товариства,
про Генерального директора Товариства, шляхом викладення їх у
новій редакції.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть
укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства; визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових до-

Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2017р. (тис. грн.)*
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
1 072 722
1 087 072
Основні засоби (за залишковою вартістю)
407 900
509 223
Запаси
2 652
2 645
Сумарна дебіторська заборгованість
383 755
372 049
Гроші та їх еквіваленти
10 029
6 680
Нерозподілений прибуток (непокритий
(1 145 434)
(873 530)
збиток)
Власний капітал
(799 950)
(1 071 854)
Зареєстрований (пайовий/статутний)
73 580
73 580
капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1 592 290
1 420 846
Поточні зобов'язання і забезпечення
552 286
466 176
Чистий фінансовий результат: прибуток
(271 904)
(106 226)
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
73 580 000
73 580 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
(3,70)
(1.44)
акцію (грн)
Член Наглядової Ради Юнчжі Чень
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «УХЛ-МАШ»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «УХЛ-МАШ»
Приватне акціонерне товариство «УХЛ-МАШ» (надалі – Товариство, код
ЄДРПОУ 14311749, адреса місцезнаходження м. Київ, вул. Казимира Малевича, б.66) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 17 квітня 2018 року, початок об 16-30 годині за
адресою: м.Київ, вул. Казимира Малевича, б.66, приміщення актового
залу. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем
проведення зборів - з 15-30 до 16-15. Дата складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 11 квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання лічильної комісії зборів. Проект рішення: 1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості однієї особи: - Сніжко Євген Олександрович.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування. Проект рішення: 2.1. Обрати Головою
Загальних зборів Товариства - Приходька Віктора Романовича. 2.2. Обрати
Секретарем Загальних зборів Товариства – Антонову Раїсу Миколаївну.
2.3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного чергових Загальних зборів: - доповіді по кожному
питанню порядку денного – до 10 хвилин; - запит та пропозиції до 5 хвилин; на всі відповіді на запитання до 5 хвилин.2.4. Голосування з питань порядку
денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів
для голосування, форма і текст яких були затверджені Рішенням Наглядової
ради, та які були видані учасникам річних Загальних зборів для голосування.
Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах
акціонерів Товариства. Проект рішення:3.1. Затвердити наступний порядок
та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів
Товариства, якщо інше не буде встановлено законом, або Статутом Товариства: При реєстрації акціонерів (уповноважених представників акціонерів)
для участі у загальних зборах, реєстраційна комісія встановлює особу акціонера (представника) та перевіряє повноваження уповноваженого представника акціонера. Після встановлення особи акціонера (представника) і
перевірки повноважень уповноваженого представника, такий акціонер
(представник) реєструється для участі у загальних зборах. При реєстрації
акціонерам (представникам) видаються бюлетені для голосування (у тому
числі бюлетені для кумулятивного голосування) за кожним питанням порядку денного загальних зборів, які засвідчуються в момент їх видачі. Бюлетені
для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчується
шляхом їх підписання представником реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити надпис
«Бюлетень засвідчується. Представник реєстраційної комісії» та місце для
зазначення прізвища, ім’я та по-батькові (скорочено) представника реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку якщо бюлетень для
голосування та бюлетень для кумулятивного голосування складається з
кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня.
4. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Правління) про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління). Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2017 році. 4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління
не здійснювати. 4.3. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прий
няття рішення за результатами розгляду звіту. Проект рішення: 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 5.2. Заходів за результатами
розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. 5.3. Роботу Наглядової ради в
2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
6. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства
про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Проект рішення: 6.1. Затвердити
звіт і висновок Ревізора Товариства за 2017 рік. 6.2. Роботу Ревізійної комісії
Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та
напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
7. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2017 рік. Проект рішення: 7.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства
за 2017рік.
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8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік. Затвердження
розміру річних дивідендів. Проект рішення: 8.1. Здійснити розподіл прибутку наступним чином: 1. Витрати на виплату премії за виробничі показники –
350,0 тис. грн. 2. Витрати на придбання основних засобів – 6850,0 тис. грн.
3. Витрати на соціальні потреби – 200,0 тис.грн. 4. Формування резервного
Фонду (5% від чистого прибутку) – 390,0 тис.грн. 8.2. Дивіденди акціонерам
не нараховувати та не виплачувати.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує
25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження
Голови Правління на укладання та підписання таких правочинів. Проект рішення: 9.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з
17.04.2018 р. по 17.04.2019 р. значних правочинів предметом яких є: придбання матеріалів та металопродукції граничною вартістю 96 000 000,00
(дев’яносто шість мільйонів гривень). 9.2. Уповноважити Голову Правління
Товариства укласти та підписати необхідні правочини.
10. Про уточнення адреси місцезнаходження Товариства та внесення
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань. Проект рішення: 10.1. Враховуючи лист Південного поштамту
Київської міської дирекції УДППЗ «Укрпошта» №32-34-339 від 30.09.2016 р.
щодо зміни поштового індексу уточнити адресу місцезнаходження Товариства: 03150, м.Київ, вулиця Казимира Малевича, будинок 66. 10.2. Уповноважити Голову Правління Товариства особисто або шляхом надання доручення третім особам здійснити заходи щодо внесення змін до відомостей
про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
11. Про отримання кредитних коштів в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Проект рішення: 11.1. Прийняти рішення щодо отримання кредитних коштів
від АТ «Райффайзен Банк Аваль» в розмірі до суми еквівалентній 1 млн.
євро ( з можливістю отримання коштів в євро, гривні, доларах США).
12. Про надання майна в заставу/іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Проект рішення: 12.1. Прийняти рішення щодо надання в заставу/іпотеку
АТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухомого майна - комплексу будівель та
споруд, загальною площею 4984,4 кв.м., розташованого за адресою: м.
Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 66 та обладнання, що буде придбане за
рахунок кредитних коштів, отриманих в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: 13.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру: – отримання кредитних коштів від АТ «Райффайзен Банк Аваль» в розмірі до суми еквівалентній 1 млн. євро (з можливістю отримання коштів в
євро, гривні, доларах США); – надання в заставу/іпотеку АТ «Райффайзен
Банк Аваль» нерухомого майна - комплексу будівель та споруд, загальною
площею 4984,4 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Казимира
Малевича, буд. 66 та обладнання, що буде придбане за рахунок кредитних
коштів, отриманих в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
14. Про надання повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод/документів. Проект рішення: 14.1. Уповноважити Голову
Правління укласти та підписати необхідні договори, додаткові угоди та інші
документи пов’язані з реалізацією прийнятих рішень цими зборами по
п.11-13 порядку денного цих зборів.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(ТИС.ГРН.)
період
2017 р. 2016 р.
Усього активів
52706
44207
Основні засоби (за залишковою вартістю)
13744
14677
Запаси
4765
3154
Сумарна дебіторська заборгованість
21084
21981
Грошові кошти та їх еквіваленти
4777
3384
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
26842
19450
Власний капітал
41079
33289
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
460
460
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
–
–
Поточні зобов’язання і забезпечення
11627
10918
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
7790
7960
Середньорічна кількість акцій (шт.)
23000
23000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
338,69
346,09
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права
можуть використовуватися: - ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідом
лення про проведення Зборів до дати проведення Зборів); - ознайомитися з
проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України
«Про акціонерні товариства»); - до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів); - отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів
до дати проведення Зборів); - оскаржити рішення Товариства про відмову у
включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Кожний акціонер має
право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство
надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з
матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріа
лами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 16.04.2018 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою
м. Київ, вул. Казимира Малевича, б.66, приміщення приймальної Голови
Правління звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Приходько Віктор Романович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного: http://14311749.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044)
528-54-39. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищува-

ти кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж
за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім’я Товариства за адресою за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, б.66, в
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції
до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з
цих питань. Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі
в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на
зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право
у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність,
замість свого представника. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення загальних зборів: за станом на 07.03.2018 р. загальна кількість
простих акцій становить 23000 штук, кількість голосуючих акцій становить
21664 штук.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮГ-АГРО»
(код ЄДРПОУ 32577534), місцезнаходження: 87042, Донецька область, Нікольський район, с. Зоря, вул. Афінська, 2, повідомляє про
проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
«18»квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 87042, Донецька
область, Нікольський район, с. Зоря, вул. Афінська, 2, кімн. 1.
Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься
«18»квітня 2018 року з 1000 до 1100 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
330 896 шт.
Загальна кількість голосуючих акцій на 06.03.2018р. становить
330 891 шт.
Порядок денний та проекти рішень:
1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЮГ-АГРО».
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської
діяльності 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 Ревізора з результатів перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду».
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, у тому числі
фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку і збитків за 2017 рік.
7. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в
2018 році.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження
заходів за результатами його розгляду.
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту
у новій редакції. Затвердження змін до Статуту Товариства. Обрання
особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
10. Про приведення внутрішніх положень Товариства «Про загальні
збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління Товариства»
Товариства у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні
товариства». Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення положень у новій редакції.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. 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 ПрАТ «ЮГАГРО»: http://jug-agro.prat.ua/
Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами
при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства за
адресою: 87042, Донецька область, Нікольський район, с. Зоря,
вул. Афінська, 2, кімната: приймальна Голови Правління Товариства, та
за місцезнаходженням депозитарної установи ПрАТ «ЕКСПЕРТКАПІТАЛ» за адресою: 87534, Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Кронштадтська, б. 11, кімната: кабінет директора, у робочі дні, починаючи з дати направлення повідомлення про проведення річних загальних
зборів Товариства до 18.04.2018 року включно в робочий час (час роботи
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 акціонерів Товариства забезпечити можливість акціонерам ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем
проведення Загальних зборів акціонерів з 10 год. 00 хв. до 11год. 00 хв.
Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами при
підготовці проведення зборів призначити Голову Правління ПрАТ «ЮГАГРО» -Цололо Л.В.(телефон для довідок: (06246) 2-55-68).
Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Наглядова рада ПрАТ «ЮГ-АГРО»
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ЮГ-АГРО» (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2017р.
2016р.
Усього активів
70 587
46 702
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4 965
6 111
Запаси
14 792
10 249
Сумарна дебіторська заборгованість
48 868
29 184
Грошові кошти та їх еквіваленти
1 912
1 108
Нерозподілений прибуток (не покритий
58 528
36 529
збиток)
Власний капітал
68 290
45 238
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
3 309
3 309
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
2 297
1 464
Чистий фінансовий результат: прибуток
23 052
21 035
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5 000
5 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Мукачiвський лiсокомбiнат»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Мукачiвський лiсокомбiнат», 2. Код за ЄДРПОУ: 00274157, 3.
Місцезнаходження: 89640, Закарпатська область, Мукачiвський район,
смт. Чинадiйово, В. Турянчика, 5. Міжміський код, телефон та факс:
(03131) 6-25-91 (03131) 6-25-91, 5. Електронна поштова адреса: mlk@
emitents.net.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: mlk.emitents.net.ua,
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства);
5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
13.03.2018р. вiд Депозитарiю ПАТ «НДУ» було отримано перелiк
власникiв цiнних паперiв станом на 07.03.2018р., з якого стало відомо
про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих
акцiй акцiонерного товариства, а саме:
Власник : Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мукачiвський
лiсокомбiнат», (код за ЄДРПОУ 31280095, адреса: 89600, Закарпатська
область, Мукачiвський район смт.Чинадiйово вул. В. Турянчика,5)
- розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета
акцiй: 99.969%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до
змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 99.983 %;

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни
розмiру пакета акцiй: 0%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
пiсля змiни розмiру пакета акцiй (у разiнаявностi iнформацiї): 0 %.
Власник «Фiзична особа»
- розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета
акцiй: 0%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до
змiни розмiру пакета акцiй (у разiнаявностi iнформацiї): 0%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни
розмiру пакета акцiй: 99.969%;
-розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля
змiни розмiру пакета акцiй (у разiнаявностi iнформацiї): 99.983 %
7.1 Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мукачiвський
лiсокомбiнат» (протокол б/н вiд 14.03.2018 року) достроково припинено
повноваження ревiзора Оврамича Iвана Сергiйовича, у зв’язку з внесенням та затвердження змiн до Статуту Товариства , в тому числi:
виключення зi Статуту у роздiлi «Органи управлiння Товариства» Ревiзор. Обiймав дану посаду з 31.03.2017р. Акцiями (часткою) товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi
злочини не має.
Генеральний директор

Левченко Володимир Вiталiйович
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АВТОКРАЗ
АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА
АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №2562
АВТОТРАНС
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12354
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162
АГРОБУДАВТОСЕРВІС
АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ
АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС
АГРОФІРМА «КОЛОС»
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ
АКБ «КОНКОРД»
АЛЕКСІ
АЛЕФ-ВИНАЛЬ
АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ
АРТЕМІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД
АТП АВТОБУДМОНТАЖ
АТП-1
БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ
БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
БЕРЕГІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ
БЕРЕЗИНСЬКИЙ КХП
БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП
БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
БЛІЦ-ІНФОРМ
БОГУСЛАВСЬКЕ ХПП
БОГУСЛАВСЬКЕ ХПП
БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР’ЄР
БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
БОЛГРАД СОЛАР
БОРИСЛАВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
БСП АГРОМАШ
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОПРОМБУД – 8»
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОБУД»
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №3
ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО облАДНАННЯ
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЛЕСЯ
ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС
ВІННИЦЯТУРИСТ
ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ВІННИЧИНА-АВТО
ВНЕШТРАНС
ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
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ВОЛИНЬТУРИСТ
ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ
ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ
ГІДРОСИЛА ГРУП
ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КАОЛІНОВИЙ КОМБІНАТ
ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КАОЛІНОВИЙ КОМБІНАТ
ГОНГ
ГОРЛІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ
ГОТЕЛЬ «МИР»
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ АПК
ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»
ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»
ДЕЛЬТА БАНК
ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА
ДНІПРОВАГОНМАШ
ДНІПРОТУРИСТ
ДОНЕЦЬКТУРИСТ
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК
ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР
ЖИТОМИР-АВТО
ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ»
ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН
ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ»
ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО
ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ
ЗАВОД СЕГМЕНТ
ЗАВОД ТЕМП
ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО
ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС
ЗАПОРІЖТУРИСТ
ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА
ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ
ІМПЕРІЯ-С
ІНВЕСТОР
ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД
ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ
ІСКРА-ПЛЮС
ІСКРА-ПЛЮС
КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»
КАПУСТИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР
КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ
КЕМЗ ЗВАРКА
КЕРАМПРОМ
КИЇВМЕДПРЕПАРАТ
КИЇВПОЛІГРАФМАШ
КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД
КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ
КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ
КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД
КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ
КИЇВХЛІБ
КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КІРОВОГРАДГРАНІТ
КІРОВОГРАДОЛІЯ
КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ
КІРОВОГРАДТУРИСТ
КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ПОЛТАВА-КРИМ
КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО
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Ціна договірна.
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Сума

Надруковано в друкарні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Адреса: м. Київ,
вул. Горького, буд. 112, к. 40
У разі передруку посилання
на “Відомості Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку” обов’язкове.
Відповідальність за достовірність
інформації та реклами несуть
відповідальні особи емітентів
(профучасників), автори та
рекламодавці.
Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
Редакція може не поділяти погляди
авторів статей.
Підписано до друку
15.03.2018 р.

