
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«15» березня 2018  м. Київ  № 146 

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку-діяльності з органі-
зації торгівлі на фондово-
му ринку ПАТ «Фондова 
біржа «Перспектива», код 
за ЄДРПОУ 33718227

За підсумками розгляду заяви від 18.12.2017 
№ 17/12/18-02 та документів, поданих заявником до На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
на видачу ліцензії на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – діяльності з організації тор-
гівлі на фондовому ринку, відповідно до Порядку та умов 
видачі ліцензії на провадження окремих видів професій-
ної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 854/23386 (зі змінами), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 25.03.2018 Публічному акціонерному това-

риству «Фондова біржа «Перспектива» (49000, Дніпро-
петровська обл., м. Дніпро, вулиця Воскресенська, буди-
нок 30, ідентифікаційний код юридичної особи 33718227) 
ліцензію на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондо-
вому ринку.

2. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

3. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів, оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 146 від 15.03.2018 р. 
Рішення Комісії № 149 від 15.03.2018 р. 
Рішення Комісії № 150 від 15.03.2018 р. 
Рішення Комісії № 151 від 15.03.2018 р. 
Рішення Комісії № 152 від 15.03.2018 р. 
Рішення Комісії № 153 від 15.03.2018 р. 
Рішення Комісії № 154 від 15.03.2018 р. 
Рішення Комісії № 155 від 15.03.2018 р. 
Рішення Комісії № 156–160 від 15.03.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2018  м. Київ  № 149

Щодо заборони торгівлі цін-
ними паперами ПрАТ «ФК 
«Кредит Сервіс»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Заборонити з 16 березня 2018 торгівлю цінними па-

перами ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 34300166), а саме, вчинення тор-
говцями цінними паперами правочинів з цінними папера-
ми цього емітента, пов’язаних з переходом прав на цінні 
папери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення фондовим бір-
жам, ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ  «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35917889).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2018  м. Київ  № 150

Щодо заборони торгівлі цінни-
ми паперами ПрАТ «НОВЬЮ-
ЕНЕРГО»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Заборонити з 16 березня 2018 торгівлю цінними па-

перами ПрАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 33789770), а саме, вчинення торговця-
ми цінними паперами правочинів з цінними паперами 
цього емітента, пов’язаних з переходом прав на цінні па-
пери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення фондовим бір-
жам, ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35917889).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2018  м. Київ  № 151

Щодо заборони торгівлі цін-
ними паперами ПрАТ «ФЕР-
МА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Заборонити з 16 березня 2018 торгівлю цінними па-

перами ПрАТ «ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 05413787), а саме, вчи-
нення торговцями цінними паперами правочинів з 
цінними паперами цього емітента, пов’язаних з перехо-
дом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення фондовим бір-
жам, ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35917889).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2018  м. Київ  № 152

Щодо заборони торгівлі цін-
ними паперами ПрАТ «СК 
«ПРОМІНЬ»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Заборонити з 16 березня 2018 торгівлю цінними па-

перами ПрАТ «СК «ПРОМІНЬ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 32077527), а саме, вчинення торговця-
ми цінними паперами правочинів з цінними паперами 
цього емітента, пов’язаних з переходом прав на цінні па-
пери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення фондовим бір-
жам, ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35917889).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2018  м. Київ  № 153

Щодо заборони торгівлі цін-
ними паперами ПрАТ «УКР-
БУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Заборонити з 16 березня 2018 торгівлю цінними па-

перами ПрАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 38929389), а саме, вчи-
нення торговцями цінними паперами правочинів з 
цінними паперами цього емітента, пов’язаних з перехо-
дом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення фондовим бір-
жам, ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35917889).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2018  м. Київ  № 154

Щодо заборони торгівлі цін-
ними паперами ПрАТ «ТУРБО 
ІНВЕСТМЕНТС»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Заборонити з 16 березня 2018 торгівлю цінними па-

перами ПрАТ «ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 33516671), а саме, вчинення 
торговцями цінними паперами правочинів з цінними па-
перами цього емітента, пов’язаних з переходом прав на 
цінні папери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення фондовим бір-
жам, ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ  «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35917889).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2018  м. Київ  № 155

Щодо заборони торгівлі цін-
ними паперами ПАТ «ЕКО-
МОБІЛЬ»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Заборонити з 16 березня 2018 торгівлю цінними па-

перами ПАТ «ЕКОМОБІЛЬ» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 33292521), а саме, вчинення торговцями 
цінними паперами правочинів з цінними паперами цього 
емітента, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і 
прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення фондовим бір-
жам, ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711),  
ПАТ  «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35917889).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2018  м. Київ  № 156

Щодо заборони торгівлі цін-
ними паперами ПрАТ «УКР-
ГАЗОТРЕЙД»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Заборонити з 16 березня 2018 торгівлю цінними па-

перами ПрАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 33717616), а саме, вчинення торговця-
ми цінними паперами правочинів з цінними паперами 
цього емітента, пов’язаних з переходом прав на цінні па-
пери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення фондовим бір-
жам, ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ  «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35917889).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №53, 19 березня 2018 р. 

6

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2018  м. Київ  № 157

Щодо заборони торгівлі цін-
ними паперами ПАТ «ЗНВКІФ 
«ІННОВАЦІЯ»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Заборонити з 16 березня 2018 торгівлю цінними па-

перами ПАТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 35043996), а саме, вчинення тор-
говцями цінними паперами правочинів з цінними папера-
ми цього емітента, пов’язаних з переходом прав на цінні 
папери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення фондовим бір-
жам, ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35917889).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2018  м. Київ  № 158

Щодо заборони торгівлі цін-
ними паперами ПрАТ «Міські 
інвестиції»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Заборонити з 16 березня 2018 торгівлю цінними па-

перами ПрАТ «Міські інвестиції» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 32587736), а саме, вчинення торговця-
ми цінними паперами правочинів з цінними паперами 
цього емітента, пов’язаних з переходом прав на цінні па-
пери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення фондовим бір-
жам, ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35917889).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2018  м. Київ  № 159

Щодо заборони торгівлі цін-
ними паперами ПрАТ «ХІМ-
МЕТ»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Заборонити з 16 березня 2018 торгівлю цінними па-

перами ПрАТ «ХІММЕТ» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 33473408), а саме, вчинення торговцями цін-
ними паперами правочинів з цінними паперами цього 
емітента, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і 
прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення фондовим бір-
жам, ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ  «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35917889).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.03.2018  м. Київ  № 160

Щодо заборони торгівлі цін-
ними паперами ПрАТ «КБ 
«ТРАНСПОРТЕР»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Заборонити з 16 березня 2018 торгівлю цінними па-

перами ПрАТ «КБ «ТРАНСПОРТЕР» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33516488), а саме, вчинення тор-
говцями цінними паперами правочинів з цінними папера-
ми цього емітента, пов’язаних з переходом прав на цінні 
папери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення фондовим бір-
жам, ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35917889).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 15 березня 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про затвердження Плану–графіка проведення заходів з відстеження результа-
тивності регуляторних актів Комісії на IІ квартал 2018 року

прийнято рішення

2. Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі 
цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, 
управління цінними паперами 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

3. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 05 листопада 2013 року № 2516 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

4. Щодо реєстрації змін до внутрішніх документів ПАТ «Розрахунковий центр з 
обслуговування договорів на фінансових ринках»

прийнято рішення

5. Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних 
даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення 
інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

6. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку ПАТ «Фондова 
біржа «Перспектива», код за ЄДРПОУ 33718227

прийнято рішення

7. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватно-
го акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»

прийнято рішення

8. Про погодження розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку 
ТОВ «Компанія з управління активами «ОЗОН»

прийнято рішення

9. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» прийнято рішення
10. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПрАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» прийнято рішення
11. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПрАТ «ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ 
СПРАВИ»

прийнято рішення

12. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПрАТ «СК «ПРОМІНЬ» прийнято рішення
13. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПрАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНО-
ЛОГІЯ»

прийнято рішення

14. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПрАТ «ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС» прийнято рішення
15. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПАТ «ЕКОМОБІЛЬ» прийнято рішення
16. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПрАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» прийнято рішення
17. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПАТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» прийнято рішення
18. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПрАТ «Міські інвестиції» прийнято рішення
19. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПрАТ «ХІММЕТ» прийнято рішення
20. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПрАТ «КБ «ТРАНСПОРТЕР» прийнято рішення

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, на підставі п. 8 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 14.03.2018 № 1003736216 щодо вне-

сення запису про початок процесу проведення спроще-
ної процедури державної реєстрації припинення юри-
дичної особи шляхом її ліквідації; 13.02.2018 
12271710007002054; Охотнікова Ольга Володимирівна; 
Виконавчий комітет Криворізької міської ради та інфор-
мації, наданої департаментом Комісії у Східному регіоні 
службовою запискою від 06.03.2018 № 23/03/145, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «САНДОР» (код за 
ЄДРПОУ: 31123040). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ЗАТ «САНДОР» (код за ЄДРПОУ: 31123040) від 
25.10.2000 № 139/04/1/00, видане Дніпропетровським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 83-КФ-С-А від 15 березня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
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Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, на підставі п. 8 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 14.03.2018 № 1003736422 щодо вне-
сення запису про початок процесу проведення спроще-
ної процедури державної реєстрації припинення юри-
дичної особи шляхом її ліквідації; 13.02.2018 
15881710003013467; Олєйнікова Наталія Леонідівна; Ви-
конавчий комітет Полтавської міської ради та інформа-
ції, наданої департаментом Комісії у Східному регіоні 
службовою запискою від 06.03.2018 № 23/03/145, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій АТЗТ «ЕФЕКТ-СЕРВІС» 
(код за ЄДРПОУ: 24388842). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій АТЗТ «ЕФЕКТ-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ: 
24388842) від 22.07.1998 № 296/16/1/98, видане Полтав-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 84-КФ-С-А від 15 березня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 2 розділу V 
Положення про порядок припинення корпоративного ін-
вестиційного фонду, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 17.12.2013 за № 2133/24665 (зі змінами), та 
наданих документів ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВА-
РИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС – 
ФОНД АКЦІЙ», 49070, м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 7,  
6 поверх, ідентифікаційний код юридичної особи - 
35164667, реєстраційний код за Реєстром - 132724, на 
виключення відомостей про корпоративний інвестицій-
ний фонд з Єдиного державного реєстру інститутів спіль-
ного інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реє-
страцію регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС – 
ФОНД АКЦІЙ», зареєстрованого 07.08.2007 року. Ану-
льовано свідоцтво про внесення відомостей про ПУБ-
ЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС – ФОНД АКЦІЙ» до Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування 
від 02.02.2011 року № 724 - 1, що видане Державною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 0325-ІС від 15 березня 2018 року. .

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку Симоненко Оксани Миколаївни, 
відповідно до пункту 5 розділу ІV Положення про поря-
док припинення пайового інвестиційного фонду, затвер-

дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за 
№ 2128/24660 (зі змінами), та наданих документів Това-
риством з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Інвест-Консалтинг»: 04112, м. Київ, 
вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд. 1, неж. при-
міщ. № 524 (літ. Г), ідентифікаційний код юридичної осо-
би - 33743672, на скасування реєстрації випуску  
інвестиційних сертифікатів пайового закритого недивер-
сифікованого венчурного інвестиційного фонду «Капітал-
Інвест» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстра-
цію випуску інвестиційних сертифікатів Пайового 
закритого недиверсифікованого венчурного інвести-
ційного фонду «Капітал-Інвест» Товариства з обме-
женою відповідальністю «Компанія з управління ак-
тивами «Інвест-Консалтинг»: на загальну суму  
30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень у кількості 
300 000 (триста тисяч) штук номінальною вартістю  
100, 00 (сто) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту 
емісії інвестиційних сертифікатів пайового закритого не-
диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду 
«Капітал-Інвест» Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія з управління активами «Інвест-
Консалтинг», що зареєстрований 26.12.2012 року Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвести-
ційних сертифікатів пайового закритого недиверсифіко-
ваного венчурного інвестиційного фонду «Капітал-
Інвест» Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Інвест-Консалтинг» 
від 26.12.2012 року № 00275, що видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпо-
рядження № 0304-СІ від 14 березня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «ЕНЕРГІЯ - ІНВЕСТ» 
(адреса: провул. Тбіліський, буд. 4/10, м. Київ, 03055, код 
за ЄДРПОУ: 24220539) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ЕНЕР-
ГІЯ - ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ: 24220539). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ЕНЕРГІЯ - ІНВЕСТ» 
від 26.02.2009 року № 21/10/1/2009, видане 09.07.2010 
Територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській об-
ласті, анульовано – розпорядження № 81-КФ-С-А від 
13 березня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
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та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Львівський завод радіоелектронної медич-
ної апаратури» (вул. Заводська, буд. 31, м. Львів, 79019, 
код за ЄДРПОУ: 14308428) на зупинення обігу акцій ПАТ 
«Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури» 
у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, зупинено 
обіг акцій ПАТ «Львівський завод радіоелектронної ме-

дичної апаратури» (код за ЄДРПОУ: 14308428) – розпо-
рядження № 66-КФ-З від 15 березня 2018 року. .

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

«19» березня 2018 року.
16.03.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

Повідомлення про проведення загальних зборів 
Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Цукровий завод 
ім. Цюрупи»(надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою: Жи-
томирська область, Попільнянський район, село Андрушки, вулиця За-
водська, 5, повідомляє:

20 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. відбудуться річні Загальні збори 
акціонерів Товариства (надалі – Збори) за адресою: Житомирська об-
ласть, Попільнянський район, село Андрушки, вулиця Заводська, 5 
(актовий зал, третій поверх адміністративної будівлі).

Реєстрація акціонерів відбудеться з 9 год. 30 хв. до 11 год. 45 хв. в день 
проведення Зборів за місцем їх проведення.

На Зборах будуть розглянуті питання згідно переліку, наведеного ниж-
че.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження річного звіту фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2017 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження звіту ліквідаційної комісії Товариства про результати 

проведення заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства 
шляхом його ліквідації. 

6. Затвердженняпроміжного ліквідаційного балансу Товариства. 
7. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що зали-

шилося після задоволення вимог кредиторів.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Тимошенко Олександру Ана-

толіївну, Щокіну Катерину Василівну, Пишняк Галину Вікторівну. 
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати Головою Зборів Самойленко Ольгу Миколаївну та Секрета-

рем Зборів Голову ліквідаційної комісії Товариства Куркову Анастасію 
Валеріївну.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2017 рік.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Не здійснювати розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік у 

зв’язку з тим, що Товариство знаходиться в стані ліквідації.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити звіт ліквідаційної комісії Товариства про результати прове-

дення заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства шляхом 
його ліквідації. 

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Товариства. 
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити наступний порядок розподілу між акціонерами майна, що 

залишилося після задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст.89 За-
кону України «Про акціонерні товариства»:

1). Майно Товариства, що залишиться після задоволення вимог креди-
торів, передається власникам простих іменних акцій Товариства пропо-
рційно до кількості належних їм акцій. 

2). Виплата коштів акціонерам Товариства здійснюється виключно 
за письмовою заявою за Формою-1 (додаток № 1 до Протоколу) шля-
хом безготівкового перерахування коштів на банківський грошовий ра-

хунок, вказаний акціонером або поштовим переказом (за вибором ак-
ціонера) та за умови, якщо сума, яка призначена для виплати 
відповідному акціонеру, достатня для покриття витрат Товариства, 
пов’язаних із безготівковим перерахуванням коштів або поштовим пе-
реказом.Оригінали заяв акціонерів та інші документи мають бути по-
дані безпосередньо акціонером (його уповноваженим представником) 
не пізніше 25 травня 2018 року за адресою: с. Андрушки, Попільнян-
ський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська 5, адмінбудівля 2-й по-
верх, каб. №2.

3). У разі, якщо кошти, що підлягатимуть до виплат акціонерам фак-
тично здійснити буде неможливо (не з’являються та не заявляють 
вимог;відсутності коректних даних про рахунок акціонера для 
перерахування),керуючись ст.34, ст.85 Закону України «Про 
нотаріат»внести, як боржник, грошові суми в депозит нотаріуса для ви-
дачі цих коштів нотаріусом кредиторам (акціонерам) на їх вимогу. Ін-
формацію щодо реквізитів такого нотаріуса довести до відома акціоне-
рів на Загальних зборах Товариства при затвердженні Ліквідаційного 
балансу. 

4). Витрати, які виникають через необхідність перерахування коштів, 
обслуговування нотаріусом по зберіганню та оформлення виплат (сплата 
комісійних банку тощо) проводяться за рахунок суми коштів, призначених 
до виплат акціонерам. 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного: http://tsyurupa.pat.ua

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений ста-
ном на 24-00 годину «16» квітня 2018 року.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: документ, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів − також довіреність на 
право участі у Зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства 
Укра їни.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів приймаються не пізніше, 
ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до органів 
управління – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів за 
адресою: 13543, с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., 
вул. Заводська 5.Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Зборів особисто (при наявності пас-
порту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представ-
ника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту 
чи іншого документу, що посвідчує особу) за місцезнаходженням Товари-
ства: с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., вул. Завод-
ська  5, адмінбудівля 2-й поверх, каб. №2, до дати проведення Зборів – з 
8.00 до 17.00 години з понеділка по п’ятницю; а також у день проведення 
Зборів – за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми: 

Голова ліквідаційної комісії Товариства Куркова Анастасія Валеріївна 
(с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська 5, ад-
мінбудівля 2-й поверх, каб.№2).

Довідки за телефоном: (04137) 7-63-40.

Ліквідаційна комісія ПАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ» 
(код ЄДРПОУ 00372368)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ПРОДМАГТОРГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 40009040
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445858935, 0445858935
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПРОДМАГТОРГ» від 13.03.2018 р. було прийнято рішення переобрати На-
глядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень На-
глядової ради Товариства, а саме: припинити з 13.03.2018 року повноважен-
ня Голови Наглядової ради Товариства - Костельмана Володимира 
Михайловича (паспорт АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України 
в Дніпропетровській області 20.01.2003 року). Розмір частки в статутному ка-
піталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливі 
та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді з 21.09.2015 р.

Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОДМАГТОРГ» від 13.03.2018 р. було прийнято рішення переобрати На-
глядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень 
Наглядової ради Товариства, а саме: припинити з 13.03.2018 року повно-
важення Члена Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрія Петровича 
(реєстраційний номер облікової картки платника подаків: 2651402155, пас-
порт АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропе-
тровській області 23.09.1997 року). Розмір частки в статутному капіталі То-
вариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливі та 
посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді з 21.09.2015

Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОДМАГТОРГ» від 13.03.2018 р. було прийнято рішення переобрати На-
глядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень 
Наглядової ради Товариства, а саме: припинити з 13.03.2018 року повно-
важення Члена Наглядової ради Товариства - Костроми Вікторії Василівни 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2440812063, 
паспорт серії ТТ № 102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві 09.02.2012 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства 
складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливі та посадові зло-
чини. Посадова особа перебувала на посаді з 21.09.2015

Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРО-
ДМАГТОРГ» від 13.03.2018 року було прийнято рішення переобрати Наглядову 
раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової 
ради Товариства, а саме: обрати з 14.03.2018 року, строком на три роки до прий-
няття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про пе-
реобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товари-
ства: - Членом Наглядової ради Товариства - Костельмана Володимира 
Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника подаків: 
2661501718, паспорт АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України в 
Дніпропетровській області 20.01.2003 року). Розмір частки в статутному капіталі 
Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливі та посадо-
ві злочини. Iншi посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: 
Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Голова Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «ФОЗЗI ГРУП»; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПО-
РАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; Голова Наглядової 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «БЕНЕФIТ»; Член На-
глядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «АВАНСАР»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI-ФАРМ»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової 
ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РIТЕЙЛ»; Голова 
Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬПО 

РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УВК УКРАЇНА»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО»; Член Наглядової ради ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДПД УКРАЇНА»; Генеральний директор 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI ГРУП»; Голова Нагля-
дової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗІ РIТЕЙЛ»; 
Голова Спостережної ради ПАТ «БАНК ВОСТОК; Голова Наглядової ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС»; Голова Наглядо-
вої ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ».

Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОДМАГТОРГ» від 13.03.2018 року було прийнято рішення переобрати 
Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень 
Наглядової ради Товариства, а саме: обрати з 14.03.2018 року, строком на 
три роки до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповід-
ного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до 
вимог Статуту Товариства: - Членом Наглядової ради Товариства - Гнатенка 
Юрія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника подаків: 
2651402155, паспорт АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС У-
країни в Дніпропетровській області 23.09.1997 року). Розмір частки в статут-
ному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за ко-
рисливі та посадові злочини. Iншi посади, які обіймала (обіймає) протягом 
останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПО-
РАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Секретар Нагля-
дової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «ФОЗЗI ГРУП»; Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ 
IНВЕСТ»; Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРА-
ТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Секретар Наглядової 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «БЕНЕФIТ»; Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПО-
РАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «АВАНСАР»; Голова Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI ГРУП»; Член Нагля-
дової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI-ФАРМ»; 
Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Член На-
глядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УВК УКРАЇ-
НА»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНIПРЯНКА»; Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДЖЕРЕЛО»; Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Голова На-
глядової ради ПрАТ «СУМИРИБГОСП»; Член Наглядової ради ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС»; Член Наглядової 
ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ»; 
Член Спостережної ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОДМАГТОРГ» від 13.03.2018 року було прийнято рішення переобрати 
Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повнова-
жень Наглядової ради Товариства, а саме: обрати з 14.03.2018 року, стро-
ком на три роки до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства 
відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства, від-
повідно до вимог Статуту Товариства: - Членом Наглядової ради Товари-
ства - Кострому Вікторію Василівну (реєстраційний номер облікової карт-
ки платника подаків: 2440812063, паспорт ТТ №102113, виданий 
Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 року). Розмір частки 
в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної 
судимостi за корисливі та посадові злочини. Iншi посади, які обіймала 
(обіймає) протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Член Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ФОЗЗI ГРУП»; Член Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ» ; Член Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI ГРУП»; Член На-
глядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI-
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ФАРМ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФОРА РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УВК УКРАЇНА»; Член На-
глядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНIПРЯНКА»; Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО»; Голова Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДПД УКРАЇНА»; Фiнансовий директор 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Член На-
глядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI 

РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА « ПРОДМАГТОРГ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС»; Член Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИРИБГОСП».

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  Кудряшов Д.С.
14.03.2018

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ГУД ФУД ПЛЮС»
2. Код за ЄДРПОУ: 40008974
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445858935, 0445858935
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://www.fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, серти-

фікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД 

ФУД ПЛЮС» від 13.03.2018 р. було прийнято рішення переобрати Наглядову 
раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової 
ради Товариства, а саме: припинити з 13.03.2018 року повноваження: - Голови 
Наглядової ради Товариства - Костельмана Володимира Михайловича (реє-
страційний номер облікової картки платника подаків: 2661501718, паспорт АН 
№ 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 
20.01.2003 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. 
Не має непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини. Посадова осо-
ба перебувала на посаді з 14.09.2015

Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД 
ФУД ПЛЮС» від 13.03.2018 р. було прийнято рішення переобрати Наглядову 
раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової 
ради Товариства, а саме: припинити з 13.03.2018 року повноваження: - Члена 
Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрія Петровича (реєстраційний но-
мер облікової картки платника подаків: 2651402155, паспорт АЕ № 796836, ви-
даний Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 
року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має не-
погашеної судимостi за корисливі та посадові злочини. Посадова особа пере-
бувала на посаді з 14.09.2015

Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД 
ФУД ПЛЮС» від 13.03.2018 р. було прийнято рішення переобрати Наглядову 
раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової 
ради Товариства, а саме: припинити з 13.03.2018 року повноваження: - Члена 
Наглядової ради Товариства - Костроми Вікторії Василівни (реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків: 2440812063, паспорт серії ТТ № 102113, 
виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 року). Розмір 
частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної 
судимостi за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на 
посаді з 14.09.2015

Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ГУД 
ФУД ПЛЮС» від 13.03.2018 року було прийнято рішення переобрати Наглядову 
раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової 
ради Товариства, а саме: обрати з 14.03.2018 року, строком на три роки до прий-
няття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про пе-
реобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товари-
ства: - Членом Наглядової ради Товариства - Костельмана Володимира 
Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника подаків: 
2661501718, паспорт АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України в 
Дніпропетровській області 20.01.2003 року). Розмір частки в статутному капіталі 
Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливі та посадо-
ві злочини. Iншi посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: 
Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Голова Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «ФОЗЗI ГРУП»; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПО-
РАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; Голова Наглядової 

ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «БЕНЕФIТ»; Член На-
глядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «АВАНСАР»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI-ФАРМ»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової 
ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РIТЕЙЛ»; Голова 
Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬПО 
РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УВК УКРАЇНА»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО»; Член Наглядової ради ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДПД УКРАЇНА»; Генеральний директор 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI ГРУП»; Голова Нагля-
дової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗІ РIТЕЙЛ»; 
Голова Спостережної ради ПАТ «БАНК ВОСТОК; Голова Наглядової ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС»; Голова Наглядо-
вої ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ».

Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ГУД 
ФУД ПЛЮС» від 13.03.2018 року було прийнято рішення переобрати Наглядову 
раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової 
ради Товариства, а саме: обрати з 14.03.2018 року, строком на три роки до прий-
няття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про пе-
реобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товари-
ства: - Членом Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрія Петровича 
(реєстраційний номер облікової картки платника подаків: 2651402155, паспорт 
АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетров-
ській області 23.09.1997 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства 
складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини. 
Iншi посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: Секретар На-
глядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ФОЗЗI ГРУП»; Секре-
тар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; Секретар Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «БЕНЕФIТ»; Секретар 
Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «АВАНСАР»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI ГРУП»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI-ФАРМ»; Член Наглядової ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ»; Член Нагля-
дової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РIТЕЙЛ»; 
Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬПО 
РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УВК УКРАЇНА»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО»; Заступник Генерального дирек-
тора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Член 
Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI 
РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради ПрАТ «СУМИРИБГОСП»; Член Наглядової 
ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС»; Член 
Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГ-
ТОРГ»; Член Спостережної ради ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ГУД 
ФУД ПЛЮС» від 13.03.2018 року було прийнято рішення переобрати Наглядову 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГУД ФУД ПЛЮС»
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раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової 
ради Товариства, а саме: обрати з 14.03.2018 року, строком на три роки до прий-
няття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про пе-
реобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товари-
ства: - Членом Наглядової ради Товариства - Кострому Вікторію Василівну 
(реєстраційний номер облікової картки платника подаків: 2440812063, паспорт 
ТТ №102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 
року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непо-
гашеної судимостi за корисливі та посадові злочини. Iншi посади, які обіймала 
(обіймає) протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; 
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ФОЗЗI ГРУП»; Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ» ; 
Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI 
ГРУП»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ФОЗЗI-ФАРМ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ФОРА РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УВК УКРАЇНА»; Член Наглядової ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; Член Наглядової 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО»; Голова 
Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДПД УКРАЇ-
НА»; Фiнансовий директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА « ПРОДМАГТОРГ»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС»; Член Наглядової ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИРИБГОСП».

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством.

2. Генеральний директор  Морозов Д.Б.
14.03.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ» (місцезнаходження: 
04080, м. Київ, вул. Кирилівська (до перейменування – вул. Фрунзе), 19-21, 
код за ЄДРПОУ 14308552) (далі –АТ УкрНДІАТ, Товариство) повідомляє 
про проведення загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ, які відбудуться 
20 квітня 2018 року о 10 годині за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (до 
перейменування – вул. Фрунзе), 19-21, актова зала, 8 поверх.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 
зборах АТ УкрНДІАТ проводиться у день проведення за адресою проведен-
ня загальних зборів з 8-30 до 9-30 годин.

Право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ УкрНДІАТ ма-
ють акціонери, включені до переліку акціонерів, складеному станом на  
16 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів  
АТ УкрНДІАТ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2017 рік.
7. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товари-

ства на 2018 рік.
8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)Товариства 

за 2017 рік.
9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шля-

хом затвердження його у новій редакції.
10.Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру 

річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2017 році. 
11. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 

2017 році.
12. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає 

оренді.
13. Внесення змін до умов цивільно-правових договорів на надання по-

слуг із виконання повноважень члена Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розміру річної і додаткової винагороди члена Наглядової ради 
Товариства.

14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
15. Обрання Голови Правління Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.
ukrniat.pat.ua.

З матеріалами щодо питань проекту порядку денного зборів акціонери 
особисто можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 13.00 год. За адре-
сою: м. Київ, вул. Кирилівська (до перейменування – вул. Фрунзе), 19-21, 
кімн. 913, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Реєнтенко Т.М.

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 що кандидатів до складу органів товариства – 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений 
ст.36,  38 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та вну-
трішніми нормативними документами АТ УкрНДІАТ.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій – 104937 
штук, кількість голосуючих акцій - 98327 штук.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), для представників 
акціо нерів – документ, що посвідчує особу (паспорт), а також документи, 
що підтверджують повноваження представника (оформлену відповідно до 
вимог законодавства довіреність). Порядок участі та голосування на за-
гальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст.39 
Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нор-
мативними документами АТ УкрНДІАТ.

Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства

за 2017 рік (тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 87091 87401
Основні засоби (за залишковою вартістю) 80860 82295
Запаси 2400 1044
Сумарна дебіторська заборгованість 2215 2014
Гроші та їх еквіваленти 1388 1970
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

532 1162

Власний капітал 83298 84813
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4198 4198
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 335 355
Поточні зобов’язання і забезпечення 3458 2233
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

532 850

Середньорічна кількість акцій (шт.) 104937 104937
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

5,06971 8,10010

Повторно звертаємо увагу акціонерів, що згідно Закону України 
«Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах 
мають тільки ті акціонери, які уклали договори на обслуговування 
своїх рахунків в цінних паперах.

Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до 
депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», 01133, 
м. Київ, вул. Щорса, буд. 32-В, прим.112-113, тел. (044) 496-03-86.

Акціонер, який не уклав такий договір, права власності на свої 
акції не втрачає. Обмеження стосуються тільки голосування на за-
гальних зборах та скасовуються протягом одного робочого дня 
після укладання акціонером договору на обслуговування рахунку в 
цінних паперах з вищевказаною депозитарною установою. Акціоне-
рам, які вже уклали договори про відкриття та обслуговування рахунків, 
робити це повторно не потрібно.

З повагою,
Наглядова рада,
Правління Товариства
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ГУД ФУД ПЛЮС»
2. Код за ЄДРПОУ: 40008974
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445858935, 0445858935
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Протоколом засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС» від 14.03.2018 року у зв'язку із рішенням За-
гальних зборів акціонерів (Рішенням акціонера) Товариства від 13 березня 
2018 року було прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Товари-
ства - Костельмана Володимира Михайловича (реєстраційний номер обліко-
вої картки платника подаків: 2661501718, паспорт АН № 085677, виданий Ле-
нінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20.01.2003 року). 
Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непога-
шеної судимостi за корисливі та посадові злочини. Iншi посади, які обіймала 
(обіймає) протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; 
Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ФОЗЗI ГРУП»; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; Го-
лова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Голова Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «БЕНЕФIТ»; Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРА-
ТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «АВАНСАР»; Голова Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI-ФАРМ»; Голова На-
глядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПАНСIЯ 
РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФОРА РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УВК УКРАЇНА»; Голова На-
глядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; 
Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕ-
РЕЛО»; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДПД УКРАЇНА»; Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ФОЗЗI ГРУП»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗІ РIТЕЙЛ»; Голова Спостережної ради 
ПАТ «БАНК ВОСТОК; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ».

Протоколом засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС» від 14.03.2018 року було вирішено 
обрати безстроково Генеральним директором Товариства Морозова Дми-
тра Борисовича (паспорт СН № 516944, виданий Шевченківським РУ ГУ 
МВС України в м. Києві 03.07.1997 р.) з 14 березня 2018 р. Розмір частки в 
статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi 
за корисливі та посадові злочини. Iншi посади, які обіймала (обіймає) про-
тягом останніх п'яти років: Директор ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», Директор 
ПрАТ «ГУД ФУД ПЛЮС»

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  Морозов Д.Б.
14.03.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГУД ФУД ПЛЮС»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ПРОДМАГТОРГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 40009040
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445858935, 0445858935
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Протоколом засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ» від 14.03.2018 року у зв'язку із 
рішенням Загальних зборів акціонерів (Рішенням акціонера) Товари-
ства від 13 березня 2018 року було прийнято рішення обрати Головою 
Наглядової ради Товариства - Костельмана Володимира Михайловича 
(реєстраційний номер облікової картки платника подаків: 2661501718, 
паспорт АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпро-
петровській області 20.01.2003 року). Розмір частки в статутному капіта-
лі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливі 
та посадові злочини. Iншi посади, які обіймала (обіймає) протягом 
останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ХОЛДИНГ 
IНВЕСТ»; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ ФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ФОЗЗI ГРУП»; Голова Нагля-

дової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; Голова Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИ-
ЦIЙНИЙ ФОНД «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Голова Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «БЕНЕФIТ»; Член Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «АВАНСАР»; Голова Наглядової ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI-ФАРМ»; Голова На-
глядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової 
ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; 
Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УВК УКРАЇНА»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО»; Член Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДПД УКРАЇНА»; Гене-
ральний директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФОЗЗI ГРУП»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФОЗЗІ РIТЕЙЛ»; Голова Спостережної ради ПАТ «БАНК 
ВОСТОК; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС»; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ».

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  Кудряшов Д.С.
14.03.2018

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ПРОДМАГТОРГ»



№53, 19 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІСКРА»

Код за ЄДРПОУ 21392205, місцезнаходження : 16600, Чернігівська обл., 
м.Ніжин , пров.Урожайний, 21 (надалі – Товариство) 

Повідомляємо, що 19 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за 
адресою: 16600, Чернігівська обл. , м.Ніжин , пров.Урожайний, 21 (ка-
бінет голови правління), відбудуться Загальні збори акціонерів Товари-
ства з наведеним нижче порядком денним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Обрання робочих органів річних загальних зборів Товариства (лі-

чильної комісії, голови та секретаря загальних зборів), визначення поряд-
ку проведення зборів.

2. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік та його затвердження.
3. Звіт Голови правління за 2017 рік та його затвердження.
4. Звіт Ревізора товариства за 2017 рік та його затвердження.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік та розподілу при-

бутку та збитків товариства за результатами звіту.
6. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства 

на 2018 рік. 
7. Припинення повноважень та обрання Голови та членів правління.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)
Найменування показника Звітній період 

2017 рік
Попередній 

період 2016 рік
Усього активів 173,6 196,5
Основні засоби 128,8 135,3
Довгострокові фінансові інвестиції ̶ ̶̶
Запаси 10,1 33,7
Сумарна дебіторська заборгованість 25,2 21,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,9 3,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 194 188,9
Власний капітал ̶ ̶̶
Статутний капітал 32,1 32,1
Довгострокові зобов"язання ̶ ̶̶
Поточні зобов"язання 335,6 353,3
Чистий прибуток (збиток) 4,7 0,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3208 3208
Кількість власних акцій , викуплених 
протягом періоду

̶ ̶̶

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

̶ ̶̶

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах- на 24 год. 00 хв. 13 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів 
(їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день про-
ведення Зборів за місцем їх проведення . Початок реєстрації : о 
09 год.00  хв., закінчення – о 09 год. 45 хв.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати до-
кумент, що засвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати до-
кумент, що засвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах 
акціонерів, оформлений згідно чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами та проектами рішень 
Загальних зборів з питань порядку денного за місцем знаходження Това-
риства до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 
14:00, у день проведння Загальних зборів- за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішення : 
Лаврінець Г.В. тел.(04631) 5-36-91адреса: 16600, Чернігівська обл., 

м. Ніжин, пров.Урожайний, 21 .
Правління ПрАТ «НТД «Іскра»

Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕ-

СУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 508», код за ЄДРПОУ 
01354289 (надалі - Товариство), повідомляє Вас про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів, які відбудуться « 25 » квітня 2018р. о 
15 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привок-
зальна, 76 - А у кімнаті № 1, 3 – й поверх. 

Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, 

а саме: обрання робочих органів річних Загальних зборів Товариства (лі-
чильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів).

2. Звіт Голови правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2017 рік. 7. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надан-
ня повноважень на укладення таких угод.

Основні показники фінансово – господарської діяльності 
ПрАТ «ПМК - 508» (тис. грн.)

Найменування показника період
Попередній

2016 рік
Звітній 
2017 рік

Всього активів 19984 24504
Основні засоби 4069 6798
Довгострокові фінансові інвестиції 5 5
Запаси 8796 7445
Сумарна дебіторська заборгованість 5189 6610
Грошові кошти та їх еквіваленти 682 2021
Нерозподілений прибуток 919 1098
Власний капітал 1630 1819
Статутний капітал 596 596
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 18354 22685
Чистий прибуток (збиток) 73 189
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2384000 2384000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 87 81

Реєстрація акціонерів відбудеться з 14 год. 15 хв. до 14 год. 45 хв., 
на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, скла-
деного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 
19.04.2018р.

Для реєстрації та участі у зборах при собі мати:
- для фізичної особи - паспорт або документ, що посвідчує особу; 
- для уповноважених представників акціонерів – паспорт або документ, 

що посвідчує особу та довіреність на передачу їм права участі у Загальних 
зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за міс-
цезнаходженням Товариства: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привок-
зальна, 76 – А у кімнаті №1, 3 – й поверх. Особа, відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного 
скликаних Загальних зборів – Поліцина Юлія Миколаївна, головний бух-
галтер, телефон для довідок: (04595) 7-14-40.

голова правління  В.І. Крилач

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИ-
НОК» відбудуться 23 квітня 2018 р. о 12-00 за адресою:м. Дніпро, 
вул. Князя Володимира Великого, буд. 16, оф.70. Час реєстрації акціоне-
рів для участі у загальних зборах: з 10-00 до 11-45 у день проведення за-
гальних зборів акціонерів. Для реєстрації для участі в зборах акціонерам 
Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – 
паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства У-
країни. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 18 квітня 2018 р. 

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

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товари-
ства. 2. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 
3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних Зборів акціоне-
рів Товариства. 4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Звіт виконавчого органу То-

вариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ви-
конавчого органу. 6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства. 7. Затвердження річного звіту Това-
риства за 2017 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.  
9. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 
2018рік. 10.Затвердження розміру річних дивідендів. 11. Про попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться ПрАТ «СК «Страховий 
будинок» протягом року, визначення осіб, уповноважених на підписання 
значних правочинів. 12. Про ліквідацію (припинення) Представництва 
ПрАТ «СК «Страховий будинок» у м.Києві. 13. Інші питання.

Під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів Това-
риства, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайо-
митися з документами, шляхом отримання їх копій для прийняття рішень з 
питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»
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До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАК-

ЦІЙНИЙ ЗАВОД»!
Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний 

завод», ідентифікаційний код юридичної особи: 00384147, місцезнахо-
дження юридичної особи: Україна, 70600, Запорізька область, Пологів-
ський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (надалі – Това-
риство), повідомляє про те, що 20 квітня 2018 року об 11 годині  
00 хвилин за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський 
район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (3-й поверх адмі-
ністративної будівлі Товариства, приміщення залу для засідань) відбу-
дуться чергові Загальні збори Товариства (надалі – Загальні збори).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться  
20 квітня 2018 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин на 1-му 
поверсі адміністративної будівлі Товариства (у приміщенні прохідної), що 
знаходиться за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський 
район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде 
складений станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосу-

вання) Загальних зборів:
1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 
2 Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товари-

ства. 
3 Розгляд звіту Правління 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. Затвердження заходів за результата-
ми розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5 Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комі-
сії.

Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяль-
ності Товариства за 2017 рік.

7 Про розподіл прибутку Товариства. 
8 Про затвердження стратегії розвитку та основних напрямів діяльності 

Товариства на 2018 рік.
9 Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової 

редакції Статуту Товариства.
10 Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, 

Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління То-
вариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження 
нових редакцій цих Положень.

11 Про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії 
Товариства. 

12 Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
13 Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Ревізій-

ної комісії Товариства. Про затвердження умов договорів (контрактів), які 
будуть укладатись з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання 
уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Реві-
зійної комісії Товариства.

14 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером 
направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання То-
вариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кре-
дитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, 

надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечен-
ня кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких тре-
тіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та 
граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Нагля-
довій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких зна-
чних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з 
питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні 
таких значних правочинів.

15 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характе-
ром направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних 
видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки 
(різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення 
договорів поставки, купівлі-продажу, комісії та граничної сукупної вартості 
таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства по-
вноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про на-
дання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення 
осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних пра-
вочинів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дня проведення Загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх пред-
ставники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у робочі 
дні з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за місцезнаходженням 
Товариства (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто 
Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (2-й поверх адміністративної бу-
дівлі Товариства, кабінет члена Наглядової ради Дояра Є.В.), а в день про-
ведення Загальних зборів - у місці їх проведення (Україна, 70600, Запорізь-
ка область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 
(3-й поверх адміністративної будівлі Товариства, приміщення залу для за-
сідань).

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазна-
ченими матеріалами (документами) є член Наглядової Ради Товариства 
Дояр Євгеній Володимирович. Телефон для довідок: (06165) 23021.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів (крім кумулятивного голосуван-
ня) розміщена на власному веб – сайті Товариства: www.mezpology.zp.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)*

Найменування показника період (тис. грн.)
звітний 
(2017)

попередній 
(2016)

Усього активів 1807952 1657794
Основні засоби (за залишковою вартістю) 294148 287834
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 989864 933574
Сумарна дебіторська заборгованість 438632 323294
Гроші та їх еквіваленти 42108 92748
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 268490 247620
Власний капітал 407266 390118
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 15516 15516
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 405397 363385
Поточні зобов'язання і забезпечення 995289 904291
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 17237 (16892)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 486400 486400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

35,43791 34,72862

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-
ським висновком, буде надана на Загальних зборах.

за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: 
49000, Україна, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, будинок 16, 
офіс 70 з 20.03.2018 року до початку Загальних зборів акціонерів 23 квітня 
2018 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п’ятницю з 
09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.). Відпові-
дальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління 
ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок» – Коваль Марина Олексан-
дрівна, телефон (056) 790-10-95. 20 квітня 2018 року ознайомлення акціо-
нерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових 
річних загальних зборах акціонерів Товариства та у місці проведення черго-
вих річних загальних зборів акціонерів Товариства. За інформацією зверта-
тися за телефоном: (056) 790-10-95.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, 
тис. грн.

№ п/п Найменування показнику Період
звітний  попередній

1. Усього активів 340 342 342 352
2. Основні засоби 103 54

3. Довгострокові фінансові інвестиції 0 495
4. Запаси 0 0
5. Сумарна дебіторська заборгованість 9 106 10 442
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 614 573
7. Нерозподілений прибуток (17 046) (15 091)
8. Власний капітал 339 828 341 783
9. Статутний капітал 207 000 207 000
10. Довгострокові зобов’язання 207 492
11. Поточні зобов’язання 307 77
12. Чистий прибуток (збиток) (1 955) (14 252)
13. Середньорічна кількість акцій, шт. 41400 41400
14. Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.) 
0 0

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

0 0

16. Чисельність працівників на кінець 
періоду, осіб 

7 7

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»»
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Наглядова рада ПрАТ «Горлиця» повідомляє про скликання річних 
загальних зборів акціонерів

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: 
Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Горлиця», 02160, 

Україна, м. Київ, проспект Соборності, 15. 
2) Дата, час та місце проведення загальних зборів: 
збори відбудуться 20 квітня 2018 року, початок об 11 годині за адресою: 

02154, Україна, м. Київ, Русанівська набережна, 16, офіс № 2. 
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-

гальних зборах: 
реєстрація відбудеться з 10-15 до 10-45 у день та за місцем проведення 

зборів. 
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: 
перелік акціонерів складається станом на 24 годину 16 квітня 2018 

року. 
5) Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на го-

лосування):
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту робо-

ти загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту виконавчого органу. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 

роботи у 2017 році. 
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. 
6) Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо пи-

тань порядку денного зборів: 
з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та 

за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідом-
лень про проведення зборів по 19 квітня 2018 року у робочі дні в час з 10-00 
по 17-00 за адресою 02154, Україна, м. Київ, Русанівська набережна, 16, 

офіс № 2, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. 
Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голо-

ва Правління Воронін Сергій Вікторович. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
30369224.infosite.com.ua. 

Для участі у зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акці-
онера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах 
для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до 
чинного законодавства. Телефон для довідок: (+38-044) 295-40-32.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства 

(тис. грн.) 
Найменування показника Період

звітний
2017 р.

попередній
2016 р.

Усього активів 12 927,1 13 766,0
Основні засоби 12 137,4 12 981,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3,7 4,1
Сумарна дебіторська заборгованість 126,1 436,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 629,4 318,6
Нерозподілений прибуток (збиток) (27 137,9) (26 267,6)
Власний капітал 12 712,3 13 582,6
Статутний капітал 26 400,8 26 400,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 214,8 183,4
Чистий прибуток (збиток) (870,3) (889,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26 400 752 26 400 752
Кількість власних акцій, викуплених протя-
гом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Наглядова рада ПрАТ «Горлиця» 

Шановні акціонери 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ «ГОРЛИЦЯ»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 22965117),
Місцезнаходження : м. Київ, вулиця Сім’ї Сосніних, 9.

Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 
2018 року о 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9, корпус 44, 
5-й поверх, кімната № 3. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 12 квітня 2018 
року, за три робочих дня до дня проведення Зборів - у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему.

Проект порядку денного Загальних зборів: 
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів та визначення термінів її 

повноважень.
2. Процедурні питання (обрання Секретаря Зборів, затвердження регла-

менту Зборів).
3. Розгляд Звіту Генерального директора ПАТ «ЕТЗ» за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками її роботи.
5. Розгляд Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками її роботи.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами гос-

подарської діяльності у 2017 р.
9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 

викладення його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на під-
писання Статуту Товариства у новій редакції, та визначення особи, уповно-
важеної на забезпечення проведення його державної реєстрації.

10. Про затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду 
Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про 
Загальні Збори акціонерів Товариства, Положення про Посадових осіб ор-
ганів управління, Принципи (Кодекс) корпоративного управління. Визначен-
ня дати набрання чинності вказаних вище Положень.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно–правових договорів з членами На-

глядової ради Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Звітний 

період
Попередній 

період
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток

24489
3716
5776
8166
5946
354
-208

25124
2072
5776
7967
8120
93

-562
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

22628
6197

-
1854
-208

24 786 900

-

-
6

17201
6197

-
2288
-562

24 786 900

-

-
7

Реєстрація учасників Зборів акціонерів буде проводитись з 14.20 до 
15.00 за зазначеною адресою. Для участі у Зборах при собі мати паспорт, 
для представників акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у 
Зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України). Особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – секре-
тар корпоративний Гошовська Тетяна Володимирівна. 

Адреса власного веб-сайту Товариства,на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань,включених до проекту порядку 
денного-www.etz-group.com.ua 

Телефон для довідок (044) 406-61-23. 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Генеральний директор Бучнев В.В. Підпис 15.03.2018р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №53, 19 березня 2018 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛЕМСЕРВІС» (надалі – Товариство)

(код ЄДРПОУ – 00703351,місцезнаходження Товариства: Полтавська обл. 
Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
Дата та час проведення загальних зборів: 20 квітня 2018 року  

о 12 год. 00 хв.
Місце проведення загальних зборів: Полтавська обл. Глобинський 

р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89 в приміщенні актового залу.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 

20  квітня 2018 року о 11год. 00 хв. 
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 

20  квітня 2018 року о 11 год. 45 хв. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 16 квітня 2018 р. станом на 24 годину.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань 

включених до  проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. 
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова 

лічильної комісії: Верменич Тетяна Іванівна, члени лічильної комісії: Красно-
щок Олександр Олександрович, Чабан Микола Олександрович. Припинити 
повноваження голови та  членів Лічильної комісії після складання протоколів 
про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма чле-
нами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. 

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

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

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

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

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

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

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

2017 рік.
Проект рішення: 
Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у  2017 році у 

розмірі 1209 тис. грн. розподілити наступним чином: 60 тис. грн. направити 
до резервного фонду, 1149 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства 
та направити на розвиток підприємства.

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

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

никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://plemservis.pat.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання по-
відомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товари-
ства за адресою: Полтавська обл. Глобинський р-н смт. Градизьк, вул. Київ-
ська,  89 в бухгалтерії Товариства, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова осо-
ба Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Директор Корягін Олександр Павлович. Довідки за тел. (05365) 34-3-44.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Зако-
ну України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також 
строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: кожний акціо-
нер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів Товариства.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за  
20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних 
зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: у за-
гальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку 
акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нота-
ріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. 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 проголо-
сувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосу-
вати 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. 

Кількість акцій: станом на 23 лютого 2018 року (дата переліку акціоне-
рів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), 
загальна кількість акцій Товариства складає 2014360 штук простих іменних 
акцій.  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1647081 
штук простих іменних акцій. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

в 2017 році (тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 7149 4294
Основні засоби (за залишковою вартістю) 950 919
Запаси 2011 1165
Сумарна дебіторська заборгованість 67 483
Гроші та їх еквіваленти 62 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2531 1383
Власний капітал 3145 4354
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 504 504
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 352 352
Поточні зобов'язання і забезпечення 1859
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1209 422
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2014360 2014360
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,60019 0,20950

Наглядова рада Товариства

ПрАТ «Конкорд Фінанс» (код ЄДРПОУ 33517633, місцезнаходження: 
49000, м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд. 1) (далі за текстом – Това-
риство) повідомляє про скликання 23 квітня 2018 року річних загальних 
зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів: 23 квітня 2018 року 
об 10:00 год.

Місце проведення річних загальних зборів: 49000, м. Дніпро, вул. Ге-
роїв Сталінграда, буд. 1

Реєстрація акціонерів відбудеться 23.04.2018 року с 9:30 до 10:00 за 
місцем проведення річних загальних зборів.

Порядок денний
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведен-

ня зборів.
2. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 
2017 рік.

4. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затверджен-
ня звітів і висновків аудитора, визначення порядку покриття збитків.

6. Затвердження планів діяльності Товариства за 2018 рік.
7. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
Для реєстрації учасників зборів повинні мати документи, що посвідчу-

ють особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та 
довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством України.

Телефон для довідок: (099) 533-16-62

Директор ПрАТ «КОНКОРД ФІНАНС»      Сухін Олександр Миколайович

Річні загальні збори

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНКОРД ФІНАНС»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

Публічне акціонерне товариство «Овруцький ХЛІБОЗАВОД» (далі - То-
вариство), ідентифікаційний код - 00377727, місцезнаходження – 11101, 
Житомирська обл., Овруцький район, м. Овруч, вул. Налепки-Репкіна, 10, 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів (надалі – Загальні 
збори), які відбудуться 26 квітня 2018 року об 11:00 за адресою: 11101, 
Житомирська обл., Овруцький район, м. Овруч, вул. Налепки-
Репкіна, 10, в приміщенні актового залу.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття 

рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального дирек-

тора про результати фінансово -господарської діяльності Товариства за 
2017 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2017 р. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 
2017 р. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2017 р.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 р.
7. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 

2017 р.
8. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товари-

ства.
9. Обрання членів наглядової ради товариства.
10. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладати-

муться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
вищевказаних договорів. 

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення, надання повноважень на укладання таких пра-
вочинів.

Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти 
рішень, документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, тощо…), з якими він може ознайомитися під час підготовки до Загальних 
зборів, на наступний робочий день з дати отримання Товариством запиту 
акціонера про необхідність отримання матеріалів для підготовки до Загаль-
них зборів, з понеділка по п’ятницю, з 9 – 30 - до 17 – 00 год., за адресою: 
11101, Житомирська обл., Овруцький район, м. Овруч, вул. Налепки-
Репкіна, 10, кабінет приймальної, а в день проведення Загальних зборів - 
також у місці їх проведення. Запит про отримання матеріалів, які акціонер 
може отримати під час підготовки до Загальних зборів повинен містити:

• П.І.Б. (найменування) акціонера;
• Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;

• Перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для підготовки до Загаль-
них зборів.

Перелік акціонерів АТ, які мають право на участь у загальних зборах, 
згідно якого буде проводиться персональне повідомлення акціонерів 
про проведення загальних зборів АТ, складатиметься на 24.00 год. 
19.03.2018р..

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних 
зборів, а також за вчасне повідомлення акціонерів про проведення та про 
зміни у порядку денному Загальних зборів – Генеральний директор Куліш 
Валентина Петрівна. 

Реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах про-
водиться в день проведення загальних зборів з 8 години 30 хвилин по  
10 годину 30 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів: 
11101, Житомирська обл.,Овруцький район, м.Овруч, вул.Налепки - Репкі-
на, 10. Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
зборах, згідно якого буде проводитися реєстрація акціонерів для участі у За-
гальних зборах, складатиметься станом на 24 00 год. 20 квітня 2018 року. 

Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати при собі 
паспорт або документ, що його замінює; представникам акціонерів та юри-
дичним особам – паспорт або документ, що його замінює, та довіреність, 
оформлену у відповідності до чинного законодавства України або копія до-
кументу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної особи. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
www.OXZ.com.ua 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.) 2017рік

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3818 4318
Основні засоби 2329 2826
Запаси 1002 1036
Сумарна дебіторська заборгованість  318 371
Грошові кошти та їх еквіваленти  108 104
Нерозподілений прибуток  (453) (517)
Власний капітал 1027 1091
Статутний капітал 459 459
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2791 3227
Чистий прибуток (збиток) (71) (109)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1837456 1837456
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

104 104

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 
"ЛАНТМАННЕН АКСА"

2. Код за ЄДРПОУ 00378537
3. Місцезнаходження 08300 м.Бориспiль вул.Привокзаль-

на, буд.3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04595)71551 (044)3717809

5. Електронна поштова адреса irina.pronina@axa.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.lantmannen.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Член Наглядової ради - Мiхаель Сiгсфорс, припиненi повноваження 

15.03.2018. Замiна члена наглядової ради - представника акцiонера. Пов-
новаження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються з моменту 
отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення вiд 
акцiонера, представником якого є вiдповiдний член наглядової ради 
15.03.2018 р. Представник акцiонера, член наглядової ради володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета 

акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку ден-
ного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 1 рiк i 2 мiсяцi. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано.

Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юри-
дичної особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статутно-
му капiталi 99,99%, розмiр пакету акцiй - 63258469,65 грн.) - Нiльс Мартiн 
Тiлендер, замiнений (призначений) 15.03.2018. Згоди фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 
- 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посади Директора з мiжнародного 
бiзнесу (Лантманнен), Директора з експорту (Лантманнен), Генерального 
директора (Ванна Груп), Комерцiйного директора Нордiк Комерцiйний 
(Лантманнен), Директора з бiзнес-одиницi Швецiя та Фiнляндiя (Лантман-
нен) обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно по-
рядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Повiдомлення про замiну члена 
наглядової ради, представником якого є вiдповiдний член наглядової ради 
отримано 15.03.2018 р.

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

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

2. Найменування посади Червак Iгор Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.15
(дата)
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 Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ПЕРЕСУВНА МЕ-
ХАНІЗОВАНА КОЛОНА «ПРОМСІЛЬГОСПІЗОЛЯЦІЯ» 
(місцезнаходження: 21023, м. Вінниця, вул. Чумацька, 221; код ЄДРПОУ 
00451091) відбудуться «20» квітня 2018 року о 10:00 год. за адресою: 
м.Вінниця, вул. Чумацька, 221, в приміщенні адмінбудівлі ПрАТ «ВПМК 
«Промсільгоспізоляція», зал засідань №1. 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09:30 до 
09:45 год. за місцем проведення загальних зборів на підставі документів, 
що посвідчують особу. Особам, які представляють повноваження акціоне-
рів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства 
України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
цих загальних зборах - 16 квітня 2018 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1.Обрання 
членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВПМК «Пром-
сільгоспізоляція» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення 
їх повноважень. 2. Затвердження порядку проведення та регламенту ро-
боти загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт директора про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 рр. 
та перспективи діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту директора. 4. Звіт Ревізора за 2014-2017 рр. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.5. Звіт Наглядо-
вої ради за 2014-2017 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 
за 2014-2017 рр. 7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської 
діяльності за 2014-2017 рр. Про порядок планового розподілу прибутків за 
2018 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2014-
2017 рр. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень директора 
Товариства. 9. Вибори директора Товариства. Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договору (контракту) з директором Товари-
ства. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та чле-
нів Наглядової ради. 11.Прийняття рішення про припинення повноважень 
Ревізора. 12.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13.Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради. 14.Обрання 
Ревізора Товариства. Затвердження умов договору, що укладатиметься з 
ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Реві-
зором Товариства. 

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом ма-
ють 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 
понеділок та п’ятницю з 09.00 до 10.00 за адресою місцезнаходження то-
вариства: м. Вінниця, вул. Чумацька, 221, кабінет директора. Посадова 
особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – директор Грубчак В.М. Тел. для довідок: 067 4311016. Ін-
формація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за 
адресою: promsilgospizolyatsiya.com.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)
Найменування показника період

2017 р. 2016 р. 2015 р. 2014 р. 2013 р.
Усього активів 181,4 185.4 184,1 182,9 185,2
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

28,0 31.6 35,2 38,8 38,8

Запаси 17,5 17,5 17,5 16,2 13,6
Сумарна дебіторська заборго-
ваність

49,4 74.8 96,5 96,9 97,3

Гроші та їх еквіваленти 1,7 1.8 4,8 0,9 5,4
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

63,0 70.0 68,9 67,2 65,6

Власний капітал 177,0 184,0 182,9 181,2 179,6
Зареєстрований (пайовий/
статутний) капітал

114,0 114.0 114,0 114,0 114,0

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

- - - - -

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

4,4 1,4 1,2 1,7 5,6

Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток)

- - - - -

Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

456000 456000 456000 456000 456000

Чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

- - - -

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

директор ПрАТ «ВПМК «Промсільгоспізоляція» Грубчак В.М. 15.03.2018 р. 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПРОМТЕХНОЛОГІЯ» - «Товариство», (код ЄДРПОУ 
32556362, місцезнаходження м. Київ, вул. І. Мазепи, 11-а, оф. 54) по-
відомляє, що Річні Загальні Збори акціонерів відбудуться 20 квітня 
2018 року, початок о 14 год.00 хв. за адресою: м. Київ, пр-т Лоба-
новського, 96, конференц зал. 

Проект порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціоне-

рів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів Акціонерів 

Товариства.
3. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про результати 

діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту Правління про результати діяльності Товари-

ства за 2017 рік.
5. Про розгляд і затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства 

за 2017 рік.
6. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 

2017 рік, покриття збитку за 2017 рік.
7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів та упов-

новаження Голови правління на їх затвердження.
Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
promtehnologia.pat.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до 19.04.2018р. (включно), акціонери можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за адресою: Україна, м. Київ, пр. Лобановського, 96, 
кімната 1, у робочі дні з 9:00год. до 17:00год., а в день проведення 
загальних зборів - за місцем проведення зборів. Посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова правління Бадаєв Г.Б., довідки за телефо-
ном: 067 358 87 86.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонери можуть користуватися правами, наданими статтями 36 
та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»: а саме: ознайом-
люватися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів.

Для участі в загальних зборах, акціонери при собі повинні мати 
паспорт, а представники акціонерів – довіреність на право участі, 
оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт. Поря-
док участі та голосування на загальних зборах за довіреністю здій-
снюється відповідно до статті 39 закону України «Про акціонерні то-
вариства».

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності банку 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів
Основні засоби 1,8 1,8
Довгострокові фінансові інвестиції 78,9 78,9
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 3581,2 3859,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,3 1,7
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 232,0 232,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3971,6 3971,6
Чистий прибуток (збиток) (306,8) (328,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23200 23200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

Наглядова рада
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

«Шановний акціонер 

ПАТ «МАРІУПОЛЬГАЗ»!
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 

«Маріупольгаз», (код ЄДРПОУ 03361135) (далі – Товариство) повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – 
Загальні збори), які відбудуться: 

23 квітня 2018 року о 14.00 годині
За адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь , 

вул. Миколаївська, 16, корпус 1 (конференц-зал, третій поверх).
Проект порядку денного Загальних зборів:

(перелік питань, включених до проекту порядку денного)
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчен-

ня бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора за 2017 рік.

5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2018 рік.

6. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 
2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік.

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

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками 2017 року.
10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11. Затвердження Положення про Загальні збори, Наглядову раду Това-

риства в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-

дається станом на 24 годину 17 квітня 2018 року
Реєстрація для участі у Загальних зборах відбудеться 23 квітня 2018 

року з 13:00 до 13:45 за місцем проведення Загальних зборів.
Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право 

участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства або інший документ, який уповноважує представляти інтереси ак-
ціонера на Загальних зборах та надає представнику право на участь та 
голосування, та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що засвід-
чують повноваження посадової особи брати участь у Загальних зборах 
(оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі 
та голосування у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинно-
го законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає 
право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учас-
ників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, 
повідомивши про це реєстраційну комісію за умови надання відповідної 
довіреності, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо 
для участі в Загальних зборах з’явиться декілька представників акціоне-
ра, 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 Загальних зборів та документів, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та про-
ектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за міс-
цезнаходженням Товариства 87515, Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Миколаївська, 16, корпус 2, кімната 307, у робочі дні – з 8.00 до 17.00 
(п’ятниця з 8.00 до 15.45), перерва з 12.00 до 12.45), а в день проведення 
Загальних зборів – за місцем проведення Загальних зборів. Акціонери ма-
ють право направляти письмові запитання щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних 
зборів. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є гене-
ральний директор Товариства Шекула Григорій Вікторович, контактна осо-
ба – начальник юридичного відділу Товариства Лєпорська Олена 
Володимирівна.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції 
подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства 
та мають містити прізвище, ім’я , по батькові або найменування акціонера(ів), 
який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до 
питання та/або проекту рішення.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 23.02.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 958197 штук, загаль-
на кількість голосуючих акцій Товариства становить 860588 штук.

Ознайомитися з інформацією щодо переліку питань, включених до про-
екту порядку денного з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, Ви можете на власному веб-сайті ПАТ «Маріу-
польгаз»: http//margaz.com.ua

Довідки за телефонами: (0629) 33-41-06, (0629) 59-71-69/

Генеральний директор ПАТ «Маріупольгаз»  Г.В. Шекула

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 
(далі – «Загальні збори»)

20 квітня 2018 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, 
конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться  
20 квітня 2018рокуза місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 
10-00 год. та закінчиться о 10-40 год.Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 16квітня 2018 
року.Загальна кількість акцій Товариства складає 16 354 578 054 шт., за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних 
зборів складає 16 288 350 805 шт.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів

 (проект порядку денного):
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборiв Товариства.
2. Про затвердження звіту Генерального Директора Товариства за 

2017 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2018 рік.
8. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження ста-

туту Товариства в новій редакції.

9. Про затвердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в 
новій редакції. 

10. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в 
новій редакції.

11. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» в 
новій редакції.

12. Про затвердження Положення «Про Генеральногодиректора Това-
риства» в новій редакції.

13. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в 
новій редакції.

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
16. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами 

Ревізійної комісії Товариства.
17. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинів.

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

за 2017р.
Найменування показника Період

Звітний,2017 р. Попередній, 2016 
р.

Усього активів 712 219 729 919
Основні засоби 440 024 399 957
Довгострокові фінансові 
інвестиції 

- -

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ″КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ″
(місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2, надалі – «Товариство»)
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Запаси 64 702 50 484
Сумарна дебіторська заборгова-
ність 

113 261 157681

Грошові кошти та їх еквіваленти 23 490 48 000
Нерозподілений прибуток -284 342 -266 371
Власний капітал 94 054 59 323
Статутний капітал 163 546 163 546
Довгострокові зобов'язання 445 011 453 293
Поточні зобов'язання 173 154 217 303
Чистий прибуток (збиток) - 6 322 -799
Середньорічна кількість акцій 
(шт.) 

16 343 710 785 16 343 710 785

Кількість власних акцій, викупле-
них протягом періоду (шт.)

81 042 946 81 042 946

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

3 157 3175

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2016р., затвердженого 
річними загальними зборами Товариства від 25.04.2017р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщенаінформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: 
http://hlibprom.com.ua/Акціонери Товариства мають права, надані їм 
відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України ″Про акціонерні то-
вариства″, якими вони можуть користуватися після отримання повідом-
лення про проведення Загальних зборів протягом строку передбачено-
го законодавством. Відповідно до вимог ст. 36 Закону України ″Про 
акціонерні товариства″та п. 9.4.1 Статуту, Товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рі-
шення з питань порядку денного шляхом надання відповідних 

документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на пись-
мовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються наймену-
вання акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові 
акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, 
кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається 
виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною 
установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені доку-
менти та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказа-
ний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на від-
повідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за 
місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Львів, вул. Хлібна, 2 (при-
ймальня керівника, кабінет №1), або шляхом відправлення на електро-
нну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. То-
вариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день 
проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення (м. Львів, 
вул. Хлібна, 2, конференц-зал). Відповідно до статті 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропо-
зиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.Для участі у За-
гальних зборах акціонеру (його представнику) потрібно мати документ, 
який ідентифікує особу акціонера (його представника), а представнику 
акціонера - також документи, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь та голосування у Загальних зборах. Порядок участі 
та голосування на Загальних зборах за довіреністю визначається чин-
ним законодавством.Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Генеральний 
директор Товариства В.А. Аверченко.З питань щодо проведення за-
гальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 297 72 70 
(внутрішній - 2046) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год. 

Наглядова рада ПрАТ «Концерн Хлібпром»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати та фонду операцій з нерухомістю)

1. Загальні відомості Повне найменування емітента: ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС 
№1». Код за ЄДРПОУ: 34819265. Місцезнаходження: 01135, м. Київ, 
вул. Дмитрівська, 69. Електронна поштова адреса: info@avers1.
com. Адрес сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.avers1.com. 
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

ІІ Текст повідомлення На позачергових загальних зборах акціоне-
рів ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» (Протокол №1/2018 
від 15.03.2018р.) прийнято рішення:

- припинити повноваження члена Спостережної Ради Талько 
В’ячеслава Валентиновича (згода на розкриття паспортних даних не 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "БАНК "ПОРТАЛ"
2. Код за ЄДРПОУ 38870739
3. Місцезнаходження 01135 м. Київ проспект Перемоги, 

буд.5а
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 207 43 50 044 207 43 51

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

https://bank-portal.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (далi - Банк) 15.03.2018 

прий няте рiшення (протокол від 15.03.2018) про вчинення значного право-
чину, а саме: відкриття відновлювальної кредитної лінії за договором 
№1804-КЛ, укладеним із ПП «РЕНЕТ», код ЄДРПОУ - 32282161 та укла-
дення з ПП «РЕНЕТ» договорів застави (іпотеки) рухомого (нерухомого) 
майна, яке пропонується ПП «РЕНЕТ» у забезпечення виконання 
зобов'язань за кредитною лінією.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 50 000 000,00 грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(станом на 31.12.2017) становить 234 567 тис. грн., яка може бути скориго-
вана 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 21,32%.

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 Піддубний Р.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.16
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“БАНК “ПОРТАЛ”

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 "СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ 
"САЛАМАНДРА-УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 13934129
3. Місцезнаходження 36000 м. Полтава Пушкiна, 47
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0532503035 0532503035

5. Електронна поштова 
адреса

v.dykuha@salamandra.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://www.salamandra.ua/

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Головою Правлiння Товариства прийнято рiшення про звiльнення по-

садової особи Головного бухгалтера Попової Тетяни Анатолiївни (фiзична 
особа не надала згоди на розкриття ) 14 березня 2018 року, володiє паке-

том акцiй 0 шт., що складає 0 % статутного капiталу емiтента; розмiр пакета 
акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в гро-
овому виглядi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 10 рокiв; непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що 
прийняв рiшення про звiльнення – Голова Правлiння Товариства, причина 
прийняття цього рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: Наказ № 15-к/тр вiд 
14.03.2018р.

Козарь Алiну Володимирiвну (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття персональних даних) тимчасово переведено на посаду Головного 
бухгалтера Товариства з 15.03.2018 р. Обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб - у звязку з наявнiстю вакантної посади. Володiє 
0 акцiями, що складає 0 % статутного капiталу емiтента; розмiр пакета 
акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в гро-
шовому виглядi становить 0 грн.; строк на який призначено особу - безстро-
ково; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, 
посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв - начальник департа-
менту фiнансiв. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Голова 
Правлiння, пiдстава - Наказ № 16-к/тр вiд 14.03.2018р.

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

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

2. Найменування посади Павлюченко Тетяна Валерiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.15
(дата)

надана) у зв’язку зі звільненням за власним бажанням з 15.03.2018 
року. Часткою в статутному капіталі (далі – СК) фінансової компанії не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2014 
року.

- припинити повноваження незалежного члена Спостережної Ради 
Куща Михайла Анатолійовича (згода на розкриття паспортних даних не 
надана) у зв’язку зі звільненням за власним бажанням з 15.03.2018 
року. Часткою в статутному капіталі (далі – СК) фінансової компанії не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.02.2017 
року.

- обрати члена Спостережної Ради Амбарцумян Каріне Мікае-
ловна (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, на 
який обрано: до наступних річних загальних зборів. Протягом 
останніх п’яти років обіймала посади: Адвокатське об’єднання - 
юрисконсульт, помічник адвоката. Часткою в СК фінансової компа-
нії не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. 

- обрати члена Спостережної Ради Ніколаєву Наталію Вікторівну 
(згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, на який об-
рано: до наступних річних загальних зборів. Протягом останніх п’яти 
років обіймала посади: Фізична особа-підприємець. Часткою в СК фі-
нансової компанії не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. 

- обрати Голову Спостережної Ради Бойка Олега Васильовича (зго-
да на розкриття паспортних даних не надана). Строк, на який обрано: 
до наступних річних загальних зборів. Протягом останніх п’яти років 
обіймав посади: Президент ГО «Центр соціально-правових ініціатив», 
Президент Громадська організація «Центр Олега Бойка «Правоза-
хист», член Спостережної Ради. Володіє часткою 87,4% СК фінансової 
компанії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. 

- обрати члена Спостережної Ради Дідика Сергія Євгеновича (згода 
на розкриття паспортних даних не надана). Строк, на який обрано: до 
наступних річних загальних зборів. Протягом останніх п’яти років обій-
мав посади: директор Громадської організації, член Спостережної 
Ради. Часткою в СК фінансової компанії не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. 

- обрати члена Спостережної Ради Гуменюка Віталія Васильовича 
(згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, на який об-
рано: до наступних річних загальних зборів. Протягом останніх п’яти 
років обіймав посади: Громадська організація - юрисконсульт, ТОВ - 
юрист, Адвокатське об’єднання - помічник адвоката член Спостережної 
Ради. Часткою в СК фінансової компанії не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. 

ІІІ Підпис 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона не несе 
відповідальності згідно із законодавством. 2.Найменування посади: 
Голова Правління Макарчук Олександр Михайлович, 19.02.2018р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код ЄДРПОУ 03760941, місцезнаходження: Україна, 40020, м. Суми, 
проспект Курський, 105)

(надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «20» квітня 2018 року  
о 10 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
Україна, м. Суми, проспект Курський, 105, у приміщенні автогаража в 
актовому залі, кімната № 4.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загаль-
них зборах відбудеться «20» квітня 2018 року з 09 години 15 хвилин до 09 
години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24-00 годину  
«16» квітня 2018 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіре-
ність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у 
відповідності до вимог діючого законодавства України.

ПОРЯДКУ ДЕННИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА 
ГОЛОСУВАННЯ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):
1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів 

Товариства.
Проект рішення: «Обрати лічильну комісію на чергових загальних збо-

рах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Cумське підприєм-
ство «Агротехсервіс» у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Бутову Людмили Мико-
лаївну - головою лічильної комісії, а Бізюкову Світлану Миколаївну та 
Прибиткову Тетяну Леонідівну - членами лічильної комісії»;

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Правління Товариства про результа-
ти фінансово-господарської діяльності за 2017 рік»;

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік»;
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
Проект рішення: «Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товари-

ства за 2017 рік»;
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.»;
6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік..
Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку (збитку) Товариства за 

2017 рік. Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської 
діяльності в 2017 році прибуток направити на розвиток ПрАТ «Сумське під-
приємство «Агротехсервіс»;

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів Товариства.

Проект рішення:
- «Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів 

(ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, 
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності товариства) за умови попереднього погодження з Наглядовою радою, 
які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності 
протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів. 

- Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без додаткового 
рішення Загальних зборів акціонерів: 

• погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та 
доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) 

року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів;
• погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майно-

вих прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, 
придбанню, тощо;

надавати згоду (погодження) на укладання головою правління, попере-
дньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами зна-
чних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них».Основні показ-
ники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Сумське підприємство 
«Агротехсервіс» (тис. грн.):
Найменування показника Період

Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 8709,7 9684,5
Основні засоби 7619,5 8440,7
Довгострокові фінансові інвестиції 8,5 8,5
Запаси 682,5 782,6
Сумарна дебіторська заборгованість 328,4 243,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 61,1 34,3
Нерозподілений прибуток 6809,4 6796,0
Власний капітал 8389,1 8375,7
Статутний капітал 1545 1545
Довгострокові зобов’язання 60,1 -
Поточні зобов’язання 260,5 1308,8
Чистий прибуток (збиток) 16,1 16,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 900 000 30 900 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 19
Примітка: Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена 

інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до ви-
щезазначеного порядку денного: www.03760941.emitents.org. 

Для реєстрації акціонерам та їх представникам при собі мати документи, 
що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково - 
доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з чинним законодав-
ством. До дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства акціоне-
ри (їх представники) можуть ознайомитися з матеріалами до загальних 
зборів з 10-00 до 12-00 години у робочі дні приміщенні Товариства або за 
телефоном: (0542) 24-50-21. Ознайомлення з матеріалами до загальних збо-
рів, здійснюється за адресою: Україна, м. Суми, проспект Курський, 105, у 
приміщенні адмінбудівлі, кабінет №2, відповідальна особа за ознайомлення 
із матеріалами до загальних зборів - Горева Ольга Костянтинівна.

Примітка: Наголошуємо Вам про те, що згідно Закону України «Про депози-
тарну систему України» № 4651-VІ від 13 квітня 2012 року (далі – Закон), який 
вступив в силу 12.10.2013 року, а саме п.10 розділу VI Прикінцевих та перехід-
них положень Закону – власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, 
зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та уклас-
ти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного іме-
ні або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, 
відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів 
протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не виконав вище-
зазначені зобов’язання, цінні папери такого власника (які дають право на участь 
в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні 
в органах емітента. 

У випадку, якщо Ви не здійснили дії, пов’язані з укладанням договору 
про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою, 
то Ви не зможете голосувати на загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства

Приватне акціонерне товариство «Галімпекс-Клавдіївська фабрика 
ялинкових прикрас» повідомляє про проведення чергових Загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2018 року об 
11.00 год. за адресою: 07850, Київська область, Бородянський район, 
смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Успенська,1

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: голови та се-

кретаря зборів, голови та членів лічильної комісії Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність за 

2017 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2017 рік та 

затвердження плану роботи Товариства на 2018 рік.
5. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства 

за 2017 рік.

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день і за місцем проведення 
зборів: початок реєстрації о 10.00 год., закінчення о 10.50 год. 

Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт); для представників акціонерів – додатково до-
ручення оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах - станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а 
саме – 17.04.2018 р.

Документи, пов׳язані з порядком денним зборів, знаходяться для 
ознайомлення за місцезнаходженням Товариства за адресою: 07850, Київ-
ська область, Бородянський район, смт. Клавдієво-Тарасове, 
вул. Успенська,1, в бухгалтерії Товариства у робочі дні з 10.00 до 17.00. 
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами є голова правління Шурепов С.О.

Довідки за тел. (04577)2-61-95.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЛІМПЕКС-КЛАВДІЇВСЬКА ФАБРИКА ЯЛИНКОВИХ ПРИКРАС»
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Шановний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СИСТЕМА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИСТЕМА» (надалі – Това-
риство), код ЄДРПОУ 33153606, місцезнаходження: 04114, Україна, м.Київ, 
вул. Автозаводська, буд.54/19, повідомляєпро проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року за адресою: 
м. Київ, вул. Автозаводська, буд.54/19, другий поверх, кабінет Гене-
рального директора. Реєстрація акціонерів буде проводиться з 11.00 го-
дини до 11.45години. Початок зборів о 12.00годині. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах 20квітня 2018 року (станом на 24.00) .

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.  

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання. 3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора Товариства за 2017 рік. 5. Про затвердження річного звіту Това-
риства за 2017 рік, балансу та інших форм річної звітності за 2017 рік.  
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів  2445,7  2076,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)  938,3  1516,9
Запаси  11,3  18,1

Сумарна дебіторська заборгованість  1427,3  193,3
Гроші та їх еквіваленти  64,1  12,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -1230,7 - 1337,2
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  256,3  256,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення  3420,1  3157,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  422,6  39,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати прове дення річних Загальних зборів Товариство надає акці-
онерам можливість ознайо ми тися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: 
м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, другий поверх, кабінет Генерально-
го директорау робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин та в 
день проведення Загальних зборів. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Товариства 
Долгопятов Андрій Сергійович. Акціонерам при собі мати документ, який 
посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, до-
датково мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодав-
ства. Телефон для довідок: (044)499-88-99.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://33153606.smida.gov.ua/.

Генеральний директор ПрАТ «СИСТЕМА»  А.С. Долгопятов

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

(код за ЄДРПОУ 03118268, місцезнаходження: 07400, Київська обл., 
місто Бровари, вулиця Гагаріна, будинок 22, офіс 159)

повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 20 квітня 2018 р. о 15:00 год. за адресою: 07400, Київ-
ська обл., місто Бровари, вулиця Гагаріна, будинок 22, офіс 159.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 14:20 до 14:40 год. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
5. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

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

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

8. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. 
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

13. Затвердження зміни юридичної адреси Приватного акціонерного то-
вариства «Автотранспортне підприємство – 15339». 

14. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, 
та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Това-
риства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 248671 149536
Основні засоби (за залишковою вартістю) 64377 49000
Запаси 85246 53543
Сумарна дебіторська заборгованість 89963 36151
Гроші та їх еквіваленти 335 431
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 126803 103222
Власний капітал 127585 104004
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал - -
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 15148 1982

Поточні зобов’язання і забезпечення 105938 43550
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 23581 19878
Середньорічна кількість акцій (шт.) 520820 520820
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 45,27668 38,16674

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://atp15339.nr-avers.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 07400, 
Київська обл., місто Бровари, вулиця Гагаріна, будинок 22, офіс 159 з поне-
ділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами - Головний бухгалтер 
Роздерій Сергій Петрович.

А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про 
акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи 
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних 
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирі-
шує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призна-
чити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган акціонерного товариства. 

Тел. для довідок: (05353) 3-14-01 
Наглядова Рада ПрАТ «АТП-15339»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15339»
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Приватне акціонерне товариство «Інститут енергоаудиту та обліку 
енергоносіїв» (надалі- Товариство) повідомляє про скликання річних за-
гальних зборів акціонерів.

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товари-
ство «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв».

Місцезнаходження товариства: 79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, 
буд. 141, кв. 184.

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 р.
Час початку річних загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині, в день 

проведення річних загальних зборів.
Місце проведення загальних зборів: приміщення Інституту енергоау-

диту та обліку енергоносіїв: 79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, кор-
пус 4, кімната 3.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 10:30 до 11:00 години в день та у місці проведення річних загаль-
них зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24.00 годину 01 квітня 2018 р.

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати доку-
мент, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів - довіре-
ність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства, та 
документ, що посвідчує особу представника.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів 
Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товари-
ства.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності на 2018 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2017 році.
4. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік., порядку розпо-

ділу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких 
є зацікавленість, які були укладені у 2017 році.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним у робочі дні Товариства - з понеділка по п’ятницю; у ро-
бочий час товариства - з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00); у 
головного бухгалтера Товариства Олексів Христини Євгенівни.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 53,2 71,9
Основні засоби 21,5 69,8
Довгострокові фінансові інвестиції 2,1 2,1
Запаси 585,2 389,9
Сумарна дебіторська заборгованість 1830,9 3202,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,7 5,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 104,2 -34,9
Власний капітал 466,7 327,6
Статутний капітал 362,5 362,5
Довгострокові зобов&apos;язання — —
Поточні зобов&apos;язання 2067,6 3621,1
Чистий прибуток (збиток) 139,1 32,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

— —

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

... ...

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом.

Голова Наглядової ради 
ПрАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв»   Пістун Є. П

16 березня 2018р. 

Про проведений річних загальних зборів акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ» 

(код ЄДРПОУ 33533189)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КИЇВЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 00131305
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380445944576 +380442076743

5. Електронна поштова 
адреса

ZaіkaOS@dtek.com

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

http://kyіvenergo.com/uk/aktsіoneram

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення
13.03.2018 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі – Товариство) отримало від  

ПАТ «Національний депозитарій України» реєстр власників іменних цінних 
паперів, станом на 01.03.2018. Згідно з зазначеним реєстром відбулася 
зміна власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій То-
вариства, у зв'язку з чим пакет власника акцій, що належав DTEK 
HOLDІNGS LІMІTED (ДТЕК ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер НЕ 
174860, місцезнаходження: ThemіstoklіDervі, буд.3, Nіcosіa, ThemіstoklіDervі, 
3, JULІ) став менше 5 відсотків простих акцій Товариства.

Розмір частки DTEK HOLDІNGS LІMІTED (ДТЕК ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД) в 
загальній кількості акцій (у відсотках до статутного капіталу):

- до змін становив 25,000001 %;
- після змін становить 0,000000 %
Розмір частки, що належав DTEK HOLDІNGS LІMІTED (ДТЕК ХОЛ-

ДИНГЗ ЛІМІТЕД) в загальній кількості голосуючих акцій:
- до змін становив 25,231259 %;
- після змін становить 0,000000 %
13.03.2018 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі – Товариство) отримало від ПАТ 

«Національний депозитарій України» реєстр власників іменних цінних па-
перів, станом на 01.03.2018. Згідно з зазначеним реєстром відбулася зміна 

власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій Товари-
ства, у зв'язку з чим пакет власника акцій, що належав DTEK ENERGY B.V. 
(ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) (реєстраційний номер 34334895, місцезнаходження: 
Strawіnskylaan 1531, буд.TowerB,Level 15, оф.grіd TB-15-046/089, 
Amsterdam, TheNetherlands, 1077XX) став менше 5 відсотків простих акцій 
Товариства.

Розмір частки DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) в загальній 
кількості акцій (у відсотках до статутного капіталу):

- до змін становив 29,092820 %;
- після змін становить 0,000000 %
Розмір частки, що належав DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) в 

загальній кількості голосуючих акцій:
- до змін становив 29,361939 %;
- після змін становить 0,000000 %
13.03.2018 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі – Товариство) отримало від  

ПАТ «Національний депозитарій України» реєстр власників іменних цінних 
паперів, станом на 01.03.2018. Згідно з зазначеним реєстром відбулася 
зміна власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій То-
вариства, у зв'язку з чим пакет власника акцій, що належить DTEK GRІDS 
B.V. (ДТЕК ГРІДС Б.В.) (реєстраційний номер 59249684, місцезнаходження: 
Strawіnskylaan 1531, буд.TowerB,Level 15, оф.grіd TB-15-046/089, 
Amsterdam, TheNetherlands, 1077XX) збільшився та становить 5 і більше 
відсотків простих акцій Товариства.

Розмір частки DTEK GRІDS B.V. (ДТЕК ГРІДС Б.В.) в загальній кількості 
акцій (у відсотках до статутного капіталу):

- до змін становив 0,000000 %;
- після змін становить 54,092821 %
Розмір частки, що належав DTEK GRІDS B.V. (ДТЕК ГРІДС Б.В.) в за-

гальній кількості голосуючих акцій:
- до змін становив 0,000000 %;
- після змін становить 54,593198 %

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

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

2. Найменування посади Фоменко Олександр Валерійович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.03.2018
(дата)
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА»
Приватне акціонерне товариство «Завод з виробництва ядерного пали-

ва» (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних (чергових) за-
гальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Повне найменування та місцезнаходження товариства
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Завод з вироб-

ництва ядерного палива»; Місцезнаходження: 26223, Кіровоградська обл., 
Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А.

Дата, час та місце проведення загальних зборів 
Загальні збори відбудуться об 11 годині 00 хвилин, 19 квітня 2018 

року за адресою: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, 
с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А, каб. №1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 
з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з пе-
реліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складе-
ному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України, станом на 13 квітня 2018 року.

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

1. Обрання персонального складу лічильної комісії річних загальних 
зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів. Визна-

чення порядку засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.
4. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту наглядової ради з 

2017 рік.
5. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту директора за 2017 рік.
6. Затвердження висновку ревізійної комісії, складеного за результатом 

перевірки фінансово-господарської діяльності у 2017 році.
7. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту ревізійної комісії за 

2017 рік.
8. Затвердження річного звіту за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку та збитків за результатом діяльності у 2017 році.
10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
11. Обрання членів ревізійної комісії.
12. Обрання голови ревізійної комісії.
13. Стан виконання рішень питань № 17,18 ВЗСА від 20.04.2017 про 

«надання згоди на вчинення Товариством значного правочину із заінтере-
сованістю, а саме на укладення з Акціонерним товариством «ТВЕЛ» до-
даткової угоди № 2 (далі - Додаткова угода) до договору № 4/2688-Д на 
поставку нестандартного обладнання».

Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій цієї стат-
ті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій стат-
ті 35 України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), розміщено на офіцій-
ному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою http://plantnf.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: 
26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Ко-
закова, буд. 7А, каб. №1 з дня повідомлення про проведення Зборів (з 
10:00 до 17:00 у робочі дні) до дня проведення Загальних зборів, а в день 
проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами,  

т.в.о. директора Солянін Олександр Вікторович.
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 

Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть ко-
ристуватися після отримання повідомлення про проведення загаль-
них зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть викорис-
товуватися

Відповідно до вимог статті 36 Закону акціонери Товариства протягом строку 
від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх 
проведення можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні 
та робочий час у приміщенні Товариства за адресою: 26223, Кіровоград-
ська обл., Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А,  
каб. №1 , а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та 
порядку денного Загальних зборів. Звертатися до т.в.о. директора Соляні-
на О.В. за місцезнаходженням Товариства.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний 
акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного Загальних 
зборів питаннями про обрання персонального складу органів Товариства).

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізні-
ше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-

бу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповід-
но до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на зборах.

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону 
може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. 
Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на За-
гальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представ-
ника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент 
замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом заповнення ак-
ціонером (представником акціонера) бюлетенів для голосування.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 139170 139053
Основні засоби (за залишковою вартістю) 273 345
Запаси 95 95
Сумарна дебіторська заборгованість 46283 46323
Гроші та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (26353) (25727)
Власний капітал - -
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 161500 161500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 4021 3278
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (626) (310)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16150000 16150000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,03876) (0,01920)

Т.в.о. директора  О.В. Солянін

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I.Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента:Вiдкрите акцiонерне товариство 
«Завод «Веста» 02971009, 82400, Львів. обл., м. Стрий, вул. Сколiвська, 1, 
0324553073.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії :15.03.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію:www.kovka-vesta.org.ua.

4.Аудиторська перевірка не проводилась.
5. Збори акціонерів не скликались.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД «ВЕСТА»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Любашівський елеватор» (код 

ЄДРПОУ 00955153, місцезнаходження: вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Люба-
шівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна) повідомляє, що 
річні загальні збори товариства відбудуться 19 квітня 2018 року о 16 год. 
00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПрАТ «Любашівський 
елеватор», вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашів-
ський  р-н, Одеська обл., 66502, Україна. Реєстрація акціонерів для учас-
ті у загальних зборах буде проведена з 15 год. 00 хв. по 15 год. 45 хв. в 
день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах: 13 квітня 2018 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування 

(проект порядку денного):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства. 
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2017 рік. 
3. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту директора та звіту ревізора товариства за 2017 рік.
5. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у по-

рядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх 
вчинення.

6. Про внесення змін до Статуту товариства.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-

рядку денного:
1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі: Ло-

пастейська Галина Анатоліївна, Матковський Дмитро Сергійович, Заміха-
новська Наталія Олександрівна.

2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2017 рік.
3. Прибуток товариства у сумі 3 019 000,0 гривень за 2017 рік направити 

на модернізацію основних засобів товариства.
4. Звіт наглядової ради, звіт директора та звіт ревізора товариства при-

няти до уваги.
5. Схвалити укладені товариством правочини, щодо яких є заінтересо-

ваність, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання зго-
ди на їх вчинення (відповідно до ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні 
товариства»):

− договір між Приватним акціонерним товариством «Любашівський еле-
ватор» (позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Аграрні Технології» (позичальник) про надання зворотної безпроцентної 
фінансової допомоги №101116 від 10.11.2016 р. на суму 4 000 000,00 гри-
вень, та додаткову угоду №1 від 29.12.2017 р.;

- договір складського зберігання насіння ріпаку №003/2017/РІПАК від 
29.06.2017 р. між Приватним акціонерним товариством «Любашівський 
елеватор» та Підприємством з іноземними інвестиціями «ГЛЕНКОР АГРІ-
КАЛЧЕР УКРАІНА»;

- договір складського зберігання зерна №3-П/ЗБ/2016 від 
23.06.2016між Приватним акціонерним товариством «Любашівський 
елеватор» та Підприємством з іноземними інвестиціями «ГЛЕНКОР 
АГРІКАЛЧЕР УКРАІНА»;

- договір складського зберігання кукурудзи №2-К/ЗБ/2016 від 
01.09.2016 р. між Приватним акціонерним товариством «Любашівський 
елеватор» та Підприємством з іноземними інвестиціями «ГЛЕНКОР АГРІ-
КАЛЧЕР УКРАІНА»;

6. Внести зміни доСтатуту товариства шляхом викладення його у новій 
редакції (додається). Директора Товариства Кучеренко Валерія Олексан-
дровича уповноважити на підписання Статуту товариства у новій редакції 
та здійснення усіх необхідних дій, пов‘язаних з державною реєстрацією 
Статуту товариства у новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також іншу інформацію, передбачену законом: https://usilos.
com/lubashivka-silo/

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 «Любашівський елеватор», вул. Спортивна, буд. 4А, смт. 
Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна. Відповідаль-
на особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть 
ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» - головний 
бухгалтер Лопастейська Галина Анатоліївна.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направити 
акціо нерному 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 загаль-
них зборів акціонерного товариства. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проек-
тів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної осо-
би. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Представником акціонера - фізичної чи юридич-
ної 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 това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загаль-
них 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 пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає пра-
во участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціоне-
ра) для його участі у загальних зборах: у разі особистої участі акціоне-
ра  - фізичної особи – особистий паспорт акціонера; у разі участі представ-
ника акціонера – довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів 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 дер-
жавного 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)
Основні показники звітний період попередній 

період
Усього активів 24526 21363
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

10873 7161

Запаси 834 1135
Сумарна дебіторська заборгованість 11450 11198
Грошові та їх еквіваленти 1201 1761
Нерозподілений прибуток (непокритий 
прибуток)

20292 17273

Власний капітал 23651 20632
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал 

3359 3359

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення 

414 299

Поточні зобов'язання і забезпечення 461 432
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

3019 2168

Середньорічна кількість акцій (шт.) 13434400 13434400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцій (грн)

0,22 0,16

Наглядова рада товариства

Директор товариства  В.О. Кучеренко 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП  

АТЛАНТ», ідентифікаційний код 01004557(надалі – Товариство), 
місцезнаходження якого: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 
167-А повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 02.03.2018року, при-
значених на19.04.2018 року о 15:00 годині за адресою: Україна, 03026, 
м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А, кімната №19 з наступним проек-
том порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціо-
нерів 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 під-

сумками 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 Товари-

ства.
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 ви-

кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

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 129789 87116
Основні засоби (за залишковою вартістю) 50414 54883
Запаси 9803 7062
Сумарна дебіторська заборгованість 52181 12524
Гроші та їх еквіваленти 5918 5067
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 13033 -2578
Власний капітал 87256 71645
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 70930 70930
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1975 1975
Поточні зобов'язання і забезпечення 40558 13496
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

15680 13152

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

0,000055 0,000046

Середньорічна кількість акцій (шт.) 283 718 500 283 718 500

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів (станом на 12.03.2018р.) загаль-
на кількість акцій – 283 718 500 штук простих іменних акцій, загальна кіль-
кість голосуючих акцій – 282 546 300 штуки простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 13.04.2018 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://atlant.ukravto.ua.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за дові-
реністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 
14:00 год.; закінчення реєстрації - о 14:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас-

порт) 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 по-
саду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціоне-
ра – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право 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 збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загаль-
них зборів: 

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товари-
ства  - 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 рі-
шень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів То-
вариства. 

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних 
Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський 
шлях,  167-А кімната №19, до дати проведення річних зборів в робочі дні: 
понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський 
шлях, 167-А кімната №19. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Тітяноха Сер-
гій Васильович. Контактна особа – Розовенко Віталій Вікторович. Довідки 
за телефоном: (044) 503-69-31.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  С.В. Тітяноха

Приватне акціонерне товариство «Плахтянський дослідний завод ве-
теринарних препаратів» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ–05779614, 
місцезнаходження – 08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, 
вул. Кавказька, буд.1) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуть-
ся 20 квітня 2018 року о 10:00 год. за адресою: 08030, Київська обл., Макарів-
ський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, буд.1, кімната 1.

Перелік питань проекту порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2.Затвердження по-

рядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Обрання голови та 
секретаря загальних зборів акціонерів. 4.Затвердження регламенту загальних 
зборів акціонерів. 5.Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвер-

дження заходів за результатами його розгляду. 6.Звіт Наглядової ради Товари-
ства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7.Звіт 
Ревізора Товариства 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.Розгляд висновків зовнішнього аудиту 
за 2017 та затвердження заходів за результатами його розгляду.10.Затверджен-
ня річного звіту Товариства за 2017 рік.11.Розподіл прибутку і збитків Товариства 
за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Реєстрація учасників 20 квітня 2018 року з 09:00 год. до 09:45 год. за місцем 
проведення зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам не-
обхідно надати паспорт, а представникам – паспорт і довіреність на право учас-
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ті в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах 16 квітня 2018р.Від дати надіслання Товариством повідомлення про про-
ведення загальних зборів до 19 квітня 2018 року (включно), акціонери мають 
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 08030, Київська обл., Мака-
рівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, буд.1, кімната 1., в робочі дні (понеді-
лок - п’ятниця) з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення 
загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 08030, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, буд.1, кімната 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 – Онищук Микола Володимирович (на-
далі - відповідальна особа), тел. (050)3154901.Кожний акціонер має право вне-
сти пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу орга-
нів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонер-
ні 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 акціоне-
рів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих ак-
цій, 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 (представ-
ник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною 
адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з від-
повідними 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 20.04.2018 року» із 
зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціо-
нера (представника).Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після 
реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фік-
сує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до на-
даних йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право учас-
ті 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://plahtynka.pat.
ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Онищук Тетяну Володи-

мирівну, Секретарем Лічильної комісії Мукшименко Людмилу Ярофіївну, Членом 
Лічильної комісії Зінченко Ірину Василівну.По питанню №2: Затвердити порядок 
та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів 
та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виго-
товлених 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.По питанню №3: Обрати Голо-
вою зборів Лісовенко Василя Трохимовича, Секретарем зборів Сидоренко Кате-
рина Ігорівна.По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних 
зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що нада-
ється Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або пред-
ставника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/заува-
ження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера 
або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетеня-
ми.По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти 
до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити ви-
конувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чин-
ного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності 
всіх служб Товариства.По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді про-
довжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх поло-
жень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів 
Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання 
діяльності Виконавчого органу Товариства.По питанню №7: Звіт Ревізора Това-
риства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору 
продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх по-
ложень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-
господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої 
підготувати відповідний висновок.По питанню №8: 1) Затвердити звіт Виконав-
чого органу Товариства за 2017 рік.2) Затвердити звіт Наглядової ради Товари-
ства за 2017 рік.3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.По питанню 
№9: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити 
наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товари-
ства продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутріш-
ніх положень та чинного законодавства України.По питанню №10: Затвердити 
річний звіт Товариства за 2017 рік.По питанню №11: Чистий прибуток Товари-
ства в розмірі 87,6 тис.грн. розподілити наступним чином: 5 % прибутку в сумі 
4,38 грн. спрямувати до резервного капіталу, а інші 95 % прибутку в сумі  
83,22 грн. спрямувати на поповнення обігових коштів.Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства, (згідно національних 
положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 2207,5 2171,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1134,6 1167,6
Запаси 109,4 113,2
Сумарна дебіторська заборгованість 780,3 883,1
Гроші та їх еквіваленти 180,7 5,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 926,4 855,7
Власний капітал 2117,2 2029,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 845,8 845,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 56,8 120,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 87,6 338,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3383008 3383008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,026 0,1

Голова Правління

Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідницький і 
конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки 
пластичних мас, гуми і штучної шкіри «УкрНДІпластмаш» (ідентифікаційний 
код - 04637697, місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, 
далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 24 квітня 2018 
року о 10.00 год. за адресою: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, інже-
нерний корпус, фойє.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лі-

чильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олексан-
дрівни, членів лічильної комісії Ложко Олени Олександрівни, Мехеда Євге-
на Петровича.

2. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 

2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товари-
ства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 
року.

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

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звіт-
ність Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 

році, у розмірі 2504000 грн. залишити нерозподіленим. 
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товари-

ства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодав-

До уваги акціонерів 

ПРАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО 
РОЗРОБЦІ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИЧНИХ МАС, ГУМИ І 

ШТУЧНОЇ ШКІРИ «УкрНДІпластмаш»!
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ства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову 
загальних зборів Коваленко Катерину Георгіївну та секретаря загальних 
зборів Горобченко Ірину Анатоліївну підписати Статут в новій редакції. 
Уповноважити Голову Правління Товариства Коваленко Катерину Георгі-
ївну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій ре-
дакції.

8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції вну-
трішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товари-
ства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про Ревізійну комі-
сію», у зв’язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства 
України, шляхом викладення в новій редакції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів, – 18 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 
24 квітня 2018 року з 09.00 до 09.50 години за місцем проведення загальних 
зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати 
участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись 
цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної осо-
би, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівни-
ку повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним за-
конодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь 
та голосування на загальних зборах. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності 
на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасни-
ків загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію та 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. У разі, якщо акція 

перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосу-
вання на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників 
або їх загальним представником.

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, інже-
нерний корпус, приймальня Голови Правління, у робочі дні, робочі години, а 
в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних збо-
рів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Правління Коваленко Катерина Георгіївна. Акціоне-
ри мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству 
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнахо-
дженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або най-
менування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому 
акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту по-
рядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, вклю-
ченого 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 за роз’ясненнями щодо порядку подання пропо-
зицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови 
Правління Коваленко Катерини Георгіївни за наведеним нижче номером те-
лефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна кіль-
кість простих іменних акцій Товариства становить 20000000 штук, загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства становить 19673555 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інфор-
мація, передбачена чинним законодавством України: http://www.
ukrniiplastmash.com.

Довідки за телефоном: (044) 456-11-08.
Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 

35760087, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35),
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приват-

ного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український капітал», 
які відбудуться 24 квітня 2018 року об 11:00 за адресою: 01024, м. Київ, 
вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1 Б.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради 

ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 рік;
2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Голови Правління 

ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік;

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПpАТ «СК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та висновків зовнішнього аудитора за 2017 рік;

4. Затвердження річної звітності ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
за 2017 рік;

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) ПpАТ «СК «УКРА-
ЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 рік та формування фондів;

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління 
ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

7. Обрання Голови Правління ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
9. Обрання членів Наглядової ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПpАТ 

«СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
11. Обрання Ревізора ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
12. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
13. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПpАТ «СК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом приватного розміщення додаткових іменних 
простих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

14. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Товариства та 
затвердження переліку осіб, які є учасниками такого розміщення;

15. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу та упо-
вноважених осіб Товариства, щодо прийняття рішень та вчинення необхід-
них дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій;

16. Внесення змін до Статуту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
шляхом прийняття Статуту у новій редакції та проведення державної реє-

страції змін в органах державної влади.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 
2017р.

попередній 
2016р.

Усього активів 32550 38868
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 3 4
Гроші та їх еквіваленти 48 23
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2761) 3596
Власний капітал 32517 38874
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 16000 16000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 11 2
Поточні зобов'язання і забезпечення 35 20
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (6357) (614)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16000 16000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) - -

Реєстрація акціонерів та їх належним чином уповноважених представ-
ників відбудеться за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів 
24 квітня 2018 року з 09:00 до 10:45.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, є 18 квітня 2018 року (станом на 24 годину, за три робочих 
дні до дня проведення Загальних зборів).

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу, а для представників акціоне-
рів також необхідно мати належним чином оформлену довіреність.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з проведенням 
Загальних зборів акціонерів, в порядку та в терміни, визначені законодавством 
України та Статутом Товариства, кожного робочого дня з 9:00 до 18:00 за адре-
сою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1 Б. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Шишко С.Д.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://ukrcap.com.ua

За додатковою інформацією звертатись за тел.: (044) 353-79-53.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Волченський Є.Л.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРО-
ПЛАВСТВО"

2. Код за ЄДРПОУ 01125821
3. Місцезнаходження 68600, м.Iзмаїл, вул.Краснофлотська,28
4. Міжміський код, телефон та факс 0484172546 0484167208
5. Електронна поштова адреса account@udp.izmail.uptel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.oaoudp.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури У-
країни вiд 07.03.2018 р. № 16-О 

зазначено:
ОБРАТИ Чалого Дмитра Сергiйовича (паспорт серiї ТТ № 260570, ви-

даний Голосiївським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 03.02.2015р.), Голо-
вою Правлiння приватного акцiонерного товариства «Українське Дунай-
ське пароплавство», який не володiє часткою у статутному капiталi, з  
07 березня 2018 року на умовах контракту.

Пiдстава: заява Чалого Д.С., контракт вiд 07 березня 2018 року № 21-III.
Призначена посадова особа товариства непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.
Призначена посадова особа за останнi 5 рокiв обiймала наступнi посади: 
з травня 2010 року по квiтень 2013 року — директор приватного 

пiдприємства «Перша клiнiка»; 
з серпня 2014 року по сiчень 2015 року в.о. директора головного на-

вчального центру «Земна буча» «Укрпошта» м.Київ; 
сiчень 2015 року по серпень 2016 року — комерцiйний директор  

ДП «Укрпошта» «;
з жовтня 2016 року по березень 2017 року — в.о. заступника директо-

ра, в.о. заступника директора (з комерцiйних питань), заступник директо-
ра (з комерцiйних питань) Державного пiдприємства «Одеський морський 
торговельний порт» мiсто Одеса, 

з вересня 2017 року по вересень 2017 року — виконуючий обов'язки 
заступника директора з експлуатацiї Державного пiдприємства Морський 
торговельний порт «Чорноморськ» Одеської областi, 

з листопада 2017 року - в.о. голови Правлiння ПрАТ «Українське Ду-
найське пароплавство»

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 Чалий Д.С.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.03.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "IСТА-ЦЕНТР"

2. Код за ЄДРПОУ 23073489
3. Місцезнаходження 49051, м. Днiпро, Курсантська, буд 30
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(056) 790-75-49 

5. Електронна поштова 
адреса

inna@nac-ista.dp.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття 
інформації

www.ista-center.dp.ua

7. Вид особливої інформа-
ції

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

II. Текст повідомлення
Держава України в особi керуючого рахунком Фонду державного майна 

України, код за ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження юридичної особи - 
01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9. 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до змiн складав 552478 акцiй, пiсля змiн - 0.

Держава Україна в особi суб'єкта управл. об'єктами держ. власн.-РВ 
ФДМУ по Днiпропетровськiй обл., код за ЄДРПОУ 13467337, 
мiсцезнаходження юридичної особи: 49000, м.Днiпро, вул. Центральная, 
6. Розмір частки акціонера після змiн (у відсотках до статутного капіталу) 
складає 21,552379. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 552478 акцiй. Змiни влас-
ника акцiй стосуються: змiни в найменуваннi, мiсцезнаходження, змiни 
iдентифiкацiйного коду юридичної особи. Змiни стали вiдомi пiсля отри-
мання з Нацiонального депозитарiю України перелiку акцiонерiв, яким 
надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних 
зборiв акцiонерного товариства. Причини змiн емiтенту невiдомi.

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 Ковальчук Володимир Петрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

 керівника)
М.П. 13.03.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКАДА» 
(код за ЄДРПОУ: 20079914, Місцезнаходження: Україна, 03039, місто 
Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), будинок 50) /далі – 
«Товариство»/ повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів Товариства 
/далі – «Загальні Збори»/ відбудуться «25» квітня 2018 року, початок об 
16.30 годині за адресою: Україна, 03039, місто Київ, проспект 40-річчя 
Жовтня (Голосіївський), будинок 50, офіс 99.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів; 2. Обрання Голови та 

Секретаря Загальних Зборів; 3. Затвердження регламенту Загальних Збо-
рів; 4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2017 році; 5. Звіт та висновки Ревізора за резуль-
татами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році;  
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директо-
ра та Ревізора Товариства; 7. Затвердження річного звіту за результатами 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році; 8. Затвер-
дження порядку розподілу прибутку за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, пе-
редбачених законодавством України.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.) /2017/2016 рр./:
Усього активів: 6173,6/4789,6; Основні засоби (за залишковою вартіс-

тю): 284,2/381,0; Запаси: 162,7/89,8; Сумарна дебіторська заборгованість: 
153,8/401,9; Гроші та їх еквіваленти: 5423,9/3760,9; Нерозподілений при-
буток: 5387,5/4228,3; Власний капітал:5389,9/4230,7; Зареєстрований ста-

тутний капітал: 1,9/1,9; Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 0,0/0,0; 
Поточні зобов'язання і забезпечення: 783,7/558,9; Чистий фінансовий ре-
зультат: прибуток: 1760,7/1319,8; Середньорічна кількість акцій (шт.): 
188/188; Чистий прибуток на одну просту акцію (тис. грн.): 9,4/7,0. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Збо-
рах – «19» квітня 2018 року. Реєстрація учасників Загальних Зборів від-
будеться з 16.00 до 16.20 години у день та за місцем проведення Загальних 
Зборів. Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонери повинні 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), уповноважені особи 
акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність від акці-
онера Товариства, оформлену відповідно до чинного законодавства  
України. Акціонери (уповноважені особи акціонерів), можуть ознайомитись 
з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних Зборів за адресою: Україна, 03039, місто 
Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), будинок 50, офіс 99 до дати 
проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства – у робочі дні з  
9.30 до 12.00 години, а у день проведення річних Загальних Зборів акціоне-
рів Товариства – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами – Головний спеці-
аліст Товариства Канівець Наталія Анатоліївна. Телефон для довідок:  
(044) 502-33-35. З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, 
включеного до проекту порядку денного Загальних Зборів, можна ознайо-
митися на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.arcada.
com.ua/infot/infopage.html.

Генеральний директор ПрАТ «АРКАДА»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕКСТИЛЬ», (надалі – 
Товариство), код за ЄДРПОУ–00307230, місцезнаходження – 10020, м. Жи-
томир, проспект Миру, 16, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
відбудуться 19 квітня 2018 року о 12:30 год. за адресою: 10020, м. Жито-
мир, проспект Миру, 16, зал засідань №1.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Обрання Голови, Секретаря та ведучого загальних зборів акціонерів. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвер-

дження заходів за результатами його розгляду. 
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду. 
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого 
рішення, про характер правочинів та їх граничну сукупну вартість.

Реєстрація учасників 19 квітня 2018 року з 12:00 год. до 12:25 год. за 
місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів не-
обхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність 
на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 13 квітня 2018 р.Від дати надіслання Товариством пові-
домлення про проведення загальних зборів до 18 квітня 2018 року (включ-
но), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, кабінет юриста, в робочі дні 
(понеділок - п’ятниця) з 8.30 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00), а в день 
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 10020, 
м. Житомир, проспект Миру, 16, зал засідань №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 голова наглядової 
ради Самохвалов Сергій Іванович, юрисконсульт Дячук Олена Володими-
рівна (надалі - відповідальні особи), тел. (0412) 405415.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 стат-
ті  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, підляга-
ють обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних збо-
рів.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 матеріа-
ли; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відпо-
відальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів 
фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціоне-
рів, що скликані на 19.04.2018 року» із зазначенням часу отримання, по-
вернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).Поря-
док участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та 
отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує воле-
виявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до нада-
них йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право 
участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства  
України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а 
також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»: www.ztsocks.com.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра 

Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, 
Членом лічильної комісії Єфімову Марію Іванівну.По питанню №2: Затвер-
дити 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 бю-
летені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і тек-
стом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному 
бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії 
зазначає відомості про недійсні бюлетені.По питанню №3: Обрати Голо-
вою загальних зборів Єльчищєва Дениса Вячеславовича, Секретарем збо-
рів Кравчук Оксану Миколаївну. Ведення зборів доручити Нескоромному 
Андрію Валерійовичу.По питанню №4: Встановити наступний регламент 
загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім за-
писом, 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 ви-
гляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосува-
ти з питань порядку денного – бюлетенями.По питанню №5: Звіт Виконав-
чого 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 Това-
риства.По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік 
прий няти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продо-
вжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх по-
ложень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав 
акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та 
регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.По питанню №7: 
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвер-
дити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої 
обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного за-
конодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської 
діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготува-
ти відповідний висновок.По питанню №8: 1) Затвердити звіт Виконавчого 
органу Товариства за 2017 рік. 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товари-
ства за 2017 рік.3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
По питанню №9: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.По питан-
ню №10: Покриття збитків Товариства у сумі 6841000 грн. 00 коп. здійснити 
за рахунок обігових коштів.По питанню №11: З метою реалізації основних 
напрямків діяльності Товариства, надати попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 
19.04.2018 р. по 19.04.2019 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що 
є предметом таких правочинів становить не більше 100 відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а 
саме: будь-яких правочинів, направлених на отримання Товариством гро-
шових коштів (позики, кредитів), перекредитування, правочинів щодо вне-
сення змін до умов кредитування Товариства в банках (суми та строку кре-
дитування, графіку повернення заборгованості за кредитом, розміру та 
переліку забезпечення тощо) – гранична сукупна вартість таких правочинів 
не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності товариства. Правочини, на вчинення яких 
надане попереднє надання згоди, вчиняються відповідно до норм чинного 
законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою ра-
дою Товариства згоди на їх вчинення та на умовах визначених Наглядовою 
радою Товариства. Правочини вчинені на вищевказаних умовах та затвер-
джені Наглядовою радою Товариства не потребують додаткового схвален-
ня (надання згоди на вчинення) Загальних зборів акціонерів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 82169 70968
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20572 23249
Запаси 39660 29233
Сумарна дебіторська заборгованість 20934 15478
Гроші та їх еквіваленти 188 2342
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -21016 -14165
Власний капітал 14207 21058
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2171 2171
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 38773 39741
Поточні зобов'язання і забезпечення 29189 10169
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -6841 -10477
Середньорічна кількість акцій (шт.) 217093 217093
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-31,51 -48,26

Наглядова Рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕКСТИЛЬ»
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВООДЕСЬКИЙ РАЙ-

АГРОХІМ» (ідентифікаційний код 05490150, місцезнаходження: 03115, міс-
то Київ, проспект Перемоги, будинок 121В) (надалі – Товариство) повідом-
ляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 19 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: місто Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В, у кім. №1.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 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 комі-

сії – Піроженка Олександра Анатолійовича, членів комісії – Шевченко Світ-
лани Леонідівни, Шершона Володимира Володимировича, та прийняти 
рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних 
зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-
лосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлете-
ню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, 
шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

Проект рішення: обрати головою Зборів – Кочкальова Антона Олексі-
йовича, а секретарем – Шупик Ольгу Сергіївну на час проведення цих за-
гальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати про-
токол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім пи-
танням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосуван-
ня; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запи-
тань 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 Товари-

ства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2017 році.

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та покрит-
тя збитків Товариства за 2017 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: припинити повноваження попереднього складу на-

глядової ради ПрАТ «НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» в особі Прокопика 
Тараса Вікторовича, Прокоси Богдана Сергійовича, Сороки Наталії Васи-
лівни.

10. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» проект рішення по даному питанню не включається до повідом-
лення акціонерам.

11. Визначення уповноваженої особи на укладення та підписання від 
імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядо-
вої ради та визначення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правовоих договорів із 
новообраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Вік-
торовичем, Прокосою Богданом Сергійовичем, Сорокою Наталією Васи-
лівною. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на 
безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства 
Кохорова Андрія Абдувалійовича на підписання вказаних договорів з члена-
ми наглядової ради.

12. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління товари-

ства, 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://agro-novaodesa.com.ua/.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо-
рів (28 лютого 2018 року) – 2 314 920 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 2 153 433 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 голо-
сування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 121В, у кім. №1 у робо-
чі дні з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних збо-
рів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гене-
ральний директор – Кохоров Андрій Абдувалійович. 

Довідки за телефоном: (05167) 2-12-74, (05167) 9-21-46.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити 

зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можли-
вість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами 
в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі змі-
ни 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 денно-
го загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються 
акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отри-
мання 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 (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів Товариства. 

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 біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до про-
екту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до 
проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп-
но 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 припи-
нення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропози-
ція 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 вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товари-
ство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань 
або проектів рішень. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голо-
суючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» 
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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 включен-
ні 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 про-
екти 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 Товари-
ства. 

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства 

(тис.грн)*
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 199 917 165 907
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 820 6 148
Запаси 317 4 265
Сумарна дебіторська заборгованість 164 731 135 211
Гроші та їх еквіваленти 1 049 279
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 73 422 67 782
Власний капітал 82 180 68 361
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 579 579
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 117 737 97 546
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5 640 6 142
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 314 920 2 314 920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

2 3

Приватне акціонерне товариство «Рівненафтобаза» (місцезнаходження: 
79067, м. Львів, вул. Богданівська, буд. 15-А, надалі – «Товариство»)пові-
домляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – «За-
гальні збори»)18 квітня 2018 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, 
вул. Богданівська, буд. 15-А, зал засідань.Реєстрація акціонерів для 
участі у Загальних зборах відбудеться 18 квітня 2018року за місцем про-
ведення Загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться  
о 10-40 год.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних зборах: 24 година 12 квітня 2018року.Акціонери Товариства 
мають права, надані їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України 
″Про акціонерні товариства″, якими вони можуть користуватися після отри-
мання повідомлення про проведення Загальних зборів протягом строку 
передбаченого законодавством. Відповідно до вимог ст. 36 Закону України 
″Про акціонерні товариства″ Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку ден-
ного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень 
в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково 
зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, 
ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та 
номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково 
додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депози-
тарною установою (зберігачем) станом на дату подання письмового запиту. 
Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціо-
нера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціоне-
ру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за 
місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Львів, вул. Богданівська, 
буд.  15-А, приймальня керівника), або шляхом відправлення на електро-
нну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.Товари-
ство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення 
Загальних зборів – також у місці їх проведення (м. Львів, вул. Богданівська, 
буд. 15-А, зал засідань). Відповідно до статті 38 Закону України «Про акці-
онерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення Загальних зборів.Для участі у Загальних зборах акціонеру 
(його представнику) потрібно мати документ, який ідентифікує особу акціо-
нера (його представника), а представнику акціонера - також документи, що 
підтверджують повноваження представника на участь та голосування у За-
гальних зборах. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за до-
віреністю визначається чинним законодавством.Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, 
з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних збо-
рів, – директор Товариства Каб’юк Ю.В. З питань щодо проведення Загаль-
них зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 232 33 24 у робочі 
дні з 09-00 год. до 18-00 год. Проекти рішень щодо кожного з питань, вклю-

чених до проекту порядку денногорозміщені на власному веб-сайті Товари-
ства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інша інформація, що передбачена законодавством:  
http://rivnenaftobaza.at.ua/Перелік питань, що виносяться на голосування 
(проект порядку денного Загальних зборів):Про обрання лічильної комісії 
загальних зборiв Товариства.Про затвердження звіту Директора Товари-
ства за 2017 рік.Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 
2017 рік.Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 
2017 рік.Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.Про розпо-
діл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.Про внесення змін до статуту 
Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.Про 
затвердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редак-
ції. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в но-
вій редакції.Про затвердження Положення «Про Ревізора Товариства» в 
новій редакції.Про затвердження Положення «Про Директора Товариства» 
в новій редакції.Про затвердження Кодексу корпоративного управління То-
вариства в новій редакції.Основні показники фінансово-господарської ді-
яльності Товариства (тис. грн.) за 2017р.

Найменування показника Період
Звітний, 2017р. Попередній, 

2016р.
Усього активів 9311 12892
Основні засоби 653 653
Довгострокові фінансові інвестиції 595 595
Запаси 298 298
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

352 3812

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

21 2

Нерозподілений прибуток -6804 -6940
Власний капітал -6436 -6572
Статутний капітал 368 368
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 15747 19463
Чистий прибуток (збиток) 136 -778
Середньорічна кількість
 акцій (шт.) 

7360 7360

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

2 2

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2016р., затвердженого 
річними загальними зборами Товариства від 04.04.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІВНЕНАФТОБАЗА»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»(ідентиф
ікаційний код 05529308), місцезнаходження: 37030, Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,с. Каплинці(далі за текстом – «Товариство»),
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства(далі за текстом – «Загальні збори»)
24 квітня 2018 року за адресою: Полтавська обл., 

Пирятинський р-н, с. Каплинці (приміщення актового залу).
Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх 

представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 24 квітня 2018 
року з 14 год. 00 хв. по 14 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних 
зборів.
№ Перелікпитань, 

включенихдопроекту 
порядку денного:

Проектирішень з питань, включених до 
проекту порядку денного:

1 Обрання членів лічильної 
комісії Загальних зборів.

Обрати лічильну комісію Загальних зборів 
у складі: голови лічильної комісії 
Ярмоленко Любові Василівни, членів 
лічильної комісії – Литвиненко Дарини 
Геннадіївни, Пшенічкіна Павла 
Олександровича.

2 Обрання секретаря 
Загальних 
зборів.

Обрати секретарем Загальних зборів 
Євтушенко Валентину Дмитрівну.

3 Затвердження річного 
звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 
2017 рік.

4 Розподіл прибутку 
(покриття збитків) 
Товариства.

Прибуток, отриманий Товариством за 
результатами діяльності в 2017 році, у 
розмірі 7892 тис. грн., залишити нерозпо-
діленим. 

5 Прийняття рішення за 
наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради, 
звіту виконавчого органу.

1. Затвердити звіт Наглядової ради 
Товариства про результати діяльності у 
2017 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства 
про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2017 рік.

6 Зміна типу Товариства. Змінити тип Публічного акціонерного 
товариства «Каплинцівське» з публічного 
на приватний.

7 Зміна найменування 
Товариства.

1. Змінити повне найменування 
товариства з Публічного акціонерного 
товариства «Каплинцівське» на 
Приватнеакціонерне товариство 
«Каплинцівське».
2. Змінити скорочене найменування 
товариства з ПАТ «Каплинцівське» 
наПРАТ«Каплинцівське».

8 Внесення змін до статуту. 
Затвердження статуту 
Товариства в новій редак-
ції.

1. Внести зміни до статуту Товариства. 
Статут Приватного акціонерного 
товариства «Каплинцівське»затвердити у 
новій редакції.
2. Уповноважити голову Загальних зборів 
Власенка Олега Дмитровичата секретаря 
Загальних зборів Євтушенко Валентину 
Дмитрівнупідписати 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.

9 Припинення повноважень 
членів Наглядової ради 
Товариства.

Припинити повноваження наступних 
членів Наглядової ради Товариства:
1) Лук’яненко Вікторії Олександрівни 
(представник акціонера –СТОВ «Дружба-
Нова»);
2) Усачової Анастасії Іванівни(представник 
акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
3) Ковальчука Юрія Валентиновича 
(представник акціонера – СТОВ «Дружба-
Нова»);
4) Фещук Ірини Леонідівни – незалежний 
член наглядової ради (незалежний 
директор);
5) Вознюк Олени Володимирівни - 
незалежний член наглядової ради 
(незалежний директор).

10 
 

Обрання членів 
Наглядової ради, 
затвердження умов 
цивільно-правових 
договорів, що укладати-
муться з ними, встанов-
лення розміру їх 
винагороди, обрання 
особи, яка уповноважу-
ється на підписання 
договорів з членами 
Наглядової ради.

1. (а) затвердити умови цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства (згідно з 
запропонованими проектами);
(б) встановити, що члени Наглядової ради 
Товариства виконують свої обов’язки на 
безоплатній основі;
(в) обрати директора Товариства 
уповноваженою особою на підписання 
цивільно-правових договорів 
з членами Наглядової ради 
Товариства.
2. Кумулятивне голосування.

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

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

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

Товариства

Найменування показника
період

звітний 
2017р.

звітний 
2016р.

Усього активів (Ф1стр.1300-1170-1045-
1040-1035-1030), тис. грн.

93028 112960

Основні засоби(Ф1 стр.1000+1010), 
тис. грн.

2186 3057

Довгострокові фінансові 
інвестиції, тис. грн.

0 0

Запаси(Ф1 стр.1005+1100), тис. грн. 3659 5975
Сумарна дебіторська заборгованість 
( Ф1стр.1125+1130+1135+1155+1190), 
тис. грн.

63288 67186

Грошові кошти та їх еквіваленти
(ф-1 стр.1165+1166), тис. грн.

30 65

Нерозподілений прибуток
(Ф1 стр.1420), тис. грн.

64136 56244

Власний капітал
(Ф1 стр.1405+1410+1415), тис. грн.

76887 68995

Статутний капітал
(Ф1 стр.1400), тис. грн.

1721 1721

Довгострокові зобов’язання
(Ф1 стр.1515), тис. грн.

0 0

Поточні зобов’язання
(Ф1 стр.1695-1660), тис. грн.

16141 43965

Чистий прибуток (збиток)
(Ф2 стр.2350 або 2355), тис. грн.

7892 21511

Середньорічна кількість акцій (шт.) 6884000 6884000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

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

0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну простуак-
цію, грн.

3,12 1,14

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

54 60

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме:  
http://kaplyntcivske.pat.ua.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, є 18 квітня 2018 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 26 лютого 2018 року (дата складення переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна 
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кількість простих іменних акцій Товариства складає: 6 884 000 шт.; загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає: 5 283 068 шт.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифі-
кує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – 
також документи, що підтверджують повноваження представника на участь 
у Загальних зборах. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах Товариства. 

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

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціо-
нери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з 
письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати прове-
дення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандида-
тів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати прове-
дення Загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товари-
ства: 37030, Полтавська обл., Пирятинський р-н,с. Каплинці (адміністратив-
на будівля,каб. 1), у робочі дні та у робочий час (з 8:00 до 17:00, обідня пе-
рерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами, є директор Товариства – Голуб Сергій Михайло-
вич.

Довідки за телефоном: (067)460-60-81.

Приватне акціонерне товариство ″Львівський Хлібозавод 
№1″(місцезнаходження: 79022, м. Львів, вул. Городоцька, 168, надалі – 
«Товариство»)повідомляє про проведення річних загальних зборів Това-
риства (далі – «Загальні збори»)19 квітня 2018 року в 11.00 год. за 
адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 168, актовий зал.Реєстрація 
акціо нерів для участі у Загальних зборах відбудеться 19 квітня 2018 року 
за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та за-
кінчиться о 10-40 год.Дата складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у Загальних зборах: 24 година 13квітня 2018 року.Перелік 
питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних збо-
ріврозміщені на власному веб-сайті Товариства. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, 
що передбачена законодавством: http://lvivhlibzd1.at.ua/Акціонери Това-
риства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Зако-
ну України ″Про акціонерні товариства″, якими вони можуть користувати-
ся після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів 
протягом строку передбаченого законодавством. Відповідно до вимог  
ст. 36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та п. 9.4.1 Статуту, Това-
риство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом 
(проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповід-
них документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на пись-
мовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування 
акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціоне-
ра – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість 
(тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з 
рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою 
станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та про-
ект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його пись-
мовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії 
електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням 
Товариства (адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 168, приймальня керівни-
ка), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану 
акціонером у його письмовому запиті.Товариство надає акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, в день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення (м. Львів, вул. Городоцька, 168, актовий зал). Відпо-
відно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення За-
гальних зборів.Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представ-
нику) потрібно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його 
представника), а представнику акціонера - також документи, що підтвер-
джують повноваження представника на участь та голосування у Загаль-

них зборах. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за дові-
реністю визначається чинним законодавством.Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та ма-
теріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до За-
гальних зборів, – директор Товариства Кушнір Ю.Й. З питань щодо про-
ведення Загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 
235-10-55 у робочі дні з 09-00 год. до 18-00 год.Перелік питань, що вино-
сяться на голосування (проект порядку денного Загальних зборів):Про 
обрання лічильної комісії загальних зборiв Товариства.Про затверджен-
ня звіту Директора Товариства за 2017 рік.Про затвердження звіту На-
глядової ради Товариства за 2017 рік.Про затвердження звіту та виснов-
ків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.Про затвердження річного 
звіту Товариства за 2017 рік.Про розподіл прибутку і збитків Товариства 
за 2017 рік. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвер-
дження статуту Товариства в новій редакції.Про затвердження Положен-
ня «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції. Про затвердження 
Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.Про за-
твердження Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» в новій ре-
дакції.Про затвердження Положення «Про Директора Товариства» в но-
вій редакції.Про затвердження Кодексу корпоративного управління 
Товариства в новій редакції.Основні показники фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017р.

Найменування показника Період
Звітний, 
2017 р.

Попередній, 
2016 р.

Усього активів 6158 6449
Основні засоби 137 147
Довгострокові фінансові інвестиції 1405 1705
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 4613 4595
Грошові кошти та їх еквіваленти - 2
Нерозподілений прибуток -4490 -3733
Власний капітал -829 -72
Статутний капітал 3379 3379
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання -6987 6521
Чистий прибуток (збиток) -457 -1058
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13517547 13517547
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

1 1

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2016р., затвердженого 
річними загальними зборами Товариства від 05.04.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
″ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №1″



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №53, 19 березня 2018 р. 
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 
ІНШУРАНС ГРУП» 

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - Товариство) повідом-
ляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення 
річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбу-
дуться 20 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 
буд.  44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ 
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»).

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.30 годин до 10.55 годин. 
Початок Загальних зборів об 11.00 годині. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-

гальних зборах - 16 квітня 2018 року (станом на 2400) .
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку 

осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
саме, на 02.03.2018р.) – 4 385 699 (Чотири мільйони триста вісімдесят 
п’ять тисяч шістсот дев’яносто дев’ять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів, а саме, на 02.03.2018р.) – 4 385 699 (Чотири мільйони трис-
та вісімдесят п’ять тисяч шістсот дев’яносто дев’ять) штук простих іменних 
акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Обрання Лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3) Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження за-

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

ня заходів за результатами його розгляду.
5) Затвердження звіту та висновків 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 про виплату дивідендів. Затвердження розміру 

дивідендів та порядку їх виплати.
9) Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління.
10) Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової 

ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонера-
ми за дії у звітному періоді (2017 р.), які були, стали чи мають бути відомі 
акціонерам Товариства.

11) Затвердження рішення про схвалення та надання згоди про вчинен-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2017 року відносно 
страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його 
предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства.

12) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Това-
риства.

13) Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори 
акціонерів Товариства шляхом його затвердження в новій редакції. 

14) Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду 
Товариства шляхом його затвердження в новій редакції.

15) Обрання членів Ревізійної комісії.
Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту по-

рядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – www.
kniazha-life.com.ua.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства. 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 посвідчу-
ватися 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 ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представ-
ником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах 
Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах 
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за 

яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як пе-
редбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав-
дання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

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

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери 
мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, 
вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «СК 
«КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП») у робочі дні, робочий час з  
10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната 
переговорів (Головний офіс ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС 
ГРУП»). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами: Перший Заступник Голови Правління Товариства – Бордюг Іри-
на Вікторівна.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних За-
гальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, нада-
них акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін 
до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у 
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним 
порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних За-
гальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати прове-
дення річних Загальних зборів (до 20.04.2018р.). Товариство може надати 
одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропози-
ція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками  
5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому 
включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів. 

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться 
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонова-
них питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерами питань або проектів рішень.

Телефон для довідок: (044)585-55-08
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн).
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 381 110 327 235
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17 877 18 618
Запаси 144 151
Сумарна дебіторська заборгованість 3847 1986
Довгострокові фінансові інвестиції 173 391 13 205
Поточні фінансові інвестиції 67 215 7 224
Гроші та їх еквіваленти 97 923 261 803
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (10 038) (10 459)
Власний капітал 48 297 48 082
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 33 551 33 551
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 320 419 270 760
Поточні зобов'язання і забезпечення 12 394 8 393
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 467 926
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) - -

Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління 
ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» Д.О. Грицута
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА 

ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - Товариство) по-
відомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збо-
ри»), які відбудуться 20 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, 
вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс 
ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»).

Реєстрація акціонерів проводиться з 09.30 годин до 09.55 годин. 
Початок Загальних зборів об 10.00 годині. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-

гальних зборах - 16 квітня 2018 року (станом на 24.00) .
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку 

осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
саме, на 02.03.2018р.) – 7 115 657 (Сім мільйонів сто п’ятнадцять тисяч 
шістсот п’ятдесят сім) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів, а саме, на 02.03.2018р.) – 7 115 656 (Сім мільйонів сто 
п’ятнадцять тисяч шістсот п’ятдесят шість) штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Обрання Лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3) Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження за-

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

ня заходів за результатами його розгляду.
5) Затвердження звіту та висновків 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 про виплату дивідендів. Затвердження розміру 

дивідендів та порядку їх виплати.
9) Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління.
10) Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової 

ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонера-
ми за дії у звітному періоді (2017 р.), які були, стали чи мають бути відомі 
акціонерам Товариства.

11) Затвердження рішення про схвалення та надання згоди про вчинен-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2017 року відносно 
страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його 
предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства.

12) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Това-
риства.

13) Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори 
акціонерів Товариства шляхом його затвердження в новій редакції. 

14) Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду 
Товариства шляхом його затвердження в новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://
kniazha.com.ua. 

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам 
акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного за-
конодавства. Довіреність на право участі та голосування на позачергових 
загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на 
це її установчими документами.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах Товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових 
Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних 
зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо-
сування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосува-

ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 
на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціо-
нер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника 
на позачергових Загальних зборах Товариства. 

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових За-
гальних зборів до дати прове дення позачергових Загальних зборів Товари-
ства акціонери мають можливість ознайо ми тися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку ден ного та проектом (проектами) 
рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс 
ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП») у робочі дні, робочий час 
з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також 
у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімна-
та переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС 
ГРУП»). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами: заступник Голови Правління Товариства - Ільюшин Олег Олек-
сандрович.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачерго-
вих Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до докумен-
тів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, 
крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку 
денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносять-
ся не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення позачергових За-
гальних зборів.

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного поза-
чергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних 
зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів (до 20.04.2018р.). 
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однако-
вого змісту. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів То-
вариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до скла-
ду органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загаль-
них зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 
або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому 
включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. 

Зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів вно-
сяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запро-
понованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропоно-
ваних акціонерами питань або проектів рішень.

Телефон для довідок: (044)207-72-72
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 476 229 444 787
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19 310 15 258
Запаси 1 821 3 046
Сумарна дебіторська заборгованість 9 171 6 789
Гроші та їх еквіваленти 219 059 204 443
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -395 855 -327 326
Власний капітал 49 982 131 720
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 108 158 102 276
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 344 949 249 073
Поточні зобов'язання і забезпечення 81 298 63 994
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -72 452 -14 351
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

- -

Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління 
ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»            Д.О. Грицута
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО», (ідентифікаційний код 30068026), місцезна-
ходження: провулок Героїв Бреста, 48, місто Кременчук, Полтавська об-
ласть, 39601, Україна, повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року о 13-00 год. в при-
міщенні адміністративної будівлі ПрАТ «Кременчукм'ясо» за адресою: про-
вулок Героїв Бреста, 48, місто Кременчук, Полтавська область, 39601, 
Україна, конференц-зал (третій поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників починається об 12-00 год. за 
місцем проведення зборів та закінчується о 12-55.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процеду-

ри та регламенту. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах акціонерів.
3. Звіт правління товариства за підсумками фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності та розвитку 
Товариства на 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2017 р. За-
твердження заходів за результатами розгляду звіту.

5. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті 
протягом 2017 р.

6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та розгляд виснов-

ків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його роз-
гляду. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності Товари-
ства та розподіл прибутку (збитків) за 2017 рік.

8. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції. 
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та 
надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

11.Затвердження значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, 
робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Проект рішень з питань порядку денного :
1. Обрати Гудова К.В. головою загальних зборів, Безклинську О.Д. се-

кретарем зборів, Затвердити процедуру та регламент зборів. Обрати лі-
чильну комісію у складі Герасименко А.В., Вирізуб Є.О.

2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня на загальних зборах акціонерів.

3. Затвердити звіт правління Товариства за підсумками фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році та основні напрямки ді-
яльності та розвитку Товариства на 2018 рік. 

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяль-
ності у 2017 році. Вважати роботи Наглядової ради Товариства задовіль-
ною.

5. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті 
протягом 2017 року.

6. Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства та прийняти до відома висновки 

зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами їх розгляду. За-

твердити результати діяльності Товариства та розподіл прибутку (збитків) 
за 2017 рік.

8. У зв’язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповід-
ність до змін у законодавстві, внести зміни до Статуту Товариства, затвер-
дити Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства 
підписати Статут в новій редакції та здійснити дії щодо забезпечення про-
ведення державної реєстрації Статуту Товариства відповідно до чинного 
законодавства з правом передоручення.

9. Затвердити внутрішні Положення Товариства в новій редакції. Нада-
ти повноваження Голові правління Товариства підписати внутрішні Поло-
ження Товариства.

10. Попередньо схвалити вчинення Товариством всіх значних правочи-
нів по господарській діяльності Товариства, які можуть вчинятися протягом 
не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

11. Затвердити значні правочини, у яких ринкова вартість майна, робіт 
або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності.

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

Звітний
(2017 рік)

Попередній
(2016 рік)

Усього активів 532 274 539 231
Основні засоби (за залишковою вартістю) 75 560 88 643
Запаси 42 634 29 089
Сумарна дебіторська заборгованість 344 276 347 888
Гроші та їх еквіваленти 4 455 6 364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (145 090)  (75 324)
Власний капітал (115 100) (45 334)
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал 

29 990 29 990

Довгострокові зобов'язання і забезпечення --------------- -------------
Поточні зобов'язання і забезпечення 647 374 584 565
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

-69 766 -39 957

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 999 000 2 999 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

-23,26309 -13,32344

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – «16» квітня 2018 р.

Для реєстрації та участі в зборах при собі необхідно мати: документ, що 
посвідчує особу, а представникам додатково довіреність на право участі у 
зборах, оформлену згідно чинного законодавства. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з мате-
ріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адре-
сою: провулок Героїв Бреста, 48, місто Кременчук, Полтавська область, 
39601, (юридичний відділ, Спіріна Н.В.) в робочі дні щоденно з 10.00 до 
16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення 
Довідки за тел. (0536) 796 790; 771 631.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - 
http:// 30068026.smida.gov.ua.

Наглядова рада ПрАТ «Кременчукм'ясо»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВІДРОДЖЕННЯ». 2.Код за ЄДРПОУ- 00728629. 
3.Місцезнаходження- 37805, Полтавська область, Хорольський район,  
с.Петракіївка. 4.Міжміський код, телефон та факс- 05362-91179. 5.Електро-
нна поштова адреса-00728629@atrep.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації – http://00728629.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації відповід-
но до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітен-
тами цінних паперів - Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

II.Текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів 

приватного акціонерного товариства «Відродження» від 16.03.2018р. (прото-
кол № 1) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, а саме: попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні пра-
вочини з іншими суб’єктами господарювання протягом не більш як одного року 
з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не переви-
щуватиме 5 000 000,00 (п’ять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній 
валюті за офіційним курсом 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 майново-
го поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухо-
мого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежую-
чись, 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 То-
вариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті – 1 297 000,00грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає- 385,51%. Загальна кількість голосуючих акцій- 7167626шт., 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 
7167626шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 7167626шт.; 
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) І.П.Гризодуб 16.03.2018р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне 
акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень», 04119, м. Київ, 
вул. Мельникова 83-д;

2) Дата, час та місце проведення загальних зборів: 22 квітня 2018 року 
об 11.00 в залі для переговорів в приміщенні Київського відділення №7  
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою м. Київ, вул. Жилянська 35;

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: початок реєстрації об 10.00, закінчення реєстрації об 10.45;

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 17 квітня 2018 року;

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

Питання проекту порядку 
денного

Проект рішення

1. Обрання лічильної 
комісії.

1. Обрати лічильну комісію у складі:
заступника начальника юридичного 
управління ПАТ «Банк інвестицій та заоща-
джень» Сабадашової Світлани Сергіївни 
та начальника юридичного управління  
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» 
Войтовича Сергія Олександровича.

2. Про порядок проведення 
Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень». 

2. Затвердити наступний порядок проведен-
ня Загальних зборів акціонерів:
• для доповіді по третьому – п’ятому питан-
нях порядку денного – до 15 хвилин; 
• для доповіді по іншим питанням - до 5 хви-
лин;
• всі питання до доповідачів надаються в 
письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера та кількості належ-
них йому акцій.
Прийняття рішення з питання оголошення 
перерви у ході Загальних зборів акціонерів та 
зміни черговості розгляду питань порядку 
денного відбувається Загальними зборами 
акціонерів у відповідності до вимог чинного 
законодавства, шляхом підняття мандатів.

3. Розгляд звіту Спостереж-
ної ради ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень». 

3. Затвердити Звіт Спостережної ради  
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та 
доручити раді посилити контроль над 
роботою Правління ПАТ «Банк інвестицій 
та заощаджень».

4. Розгляд звіту Правління 
ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень».

4. Затвердити Звіт Правління ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень» за 2017 рік.

5. Розгляд висновків 
зовнішнього аудиту про 
перевірку річної фінансо-
вої звітності ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень» 
та затвердження заходів за 
результатами його 
розгляду.

5. Затвердити аудиторський звіт та 
висновок незалежної аудиторської 
перевірки аудиторською фірмою  
ТОВ "Аудиторська фірма "ПКФ Аудит 
- фінанси", за результатами діяльності 
Товариства за 2017 рік. Доручити Правлін-
ню Товариства виконувати рекомендації 
викладені у аудиторському звіті.

6. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту 
Спостережної ради та звіту 
Правління ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень».

6. Визнати діяльність Спостережної ради у 
2017 році задовільною та як такою що сприя-
ла підвищенню фінансової стійкості та неза-
лежності Товариства, посиленню контролю за 
його діяльністю.
Визнати роботу Правління у 2017 році задо-
вільною та як таку, що сприяла виконанню 
планових показників діяльності Товариства.

7. Затвердження річного 
звіту ПАТ «Банк інвестицій 
та заощаджень» за 2017 рік.

7. Затвердити річний звіт ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень» за 2017 рік.

8. Затвердження розподілу 
прибутку і збитків ПАТ 
«Банк інвестицій та 
заощаджень».

8. Затвердити розподілення прибутку Това-
риства, отриманого у 2017 році, в сумі  
9 333 362,42 гривень, наступним чином:
- згідно Закону України «Про акціонерні то-
вариства» та Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» 5% прибутку, тобто 
466 668,12 гривень, перерахувати до ре-
зервного фонду Товариства;
- решту 95% прибутку в сумі 8 866 694,30 
гривень направити на виплату дивідендів 
акціонерам власникам простих іменних ак-
цій Товариства.

Здійснити виплату дивідендів через 
депозитарну систему України у строк, що 
не перевищує шість місяців з дати 
прийняття цього рішення.
22.04.2018 року провести засідання 
новообраної Наглядової ради Товариства 
для визначення дати складання переліку 
осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядку та строку виплати 
дивідендів.

9. Затвердження змін до 
Статуту ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень» 
.

9. Внести зміни до Статуту ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень», виклавши його 
в запропонованій новій редакції.
Доручити Голові Правління ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень» підписати нову 
редакцію Статуту ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень» та здійснити всі необхідні дії 
для державної реєстрації нової редакції 
Статуту ПАТ «Банк інвестицій та заоща-
джень» з правом передоручення.

10. Затвердження нових 
редакцій «Положення про 
загальні збори акціонерів 
ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень»», «Положен-
ня про Правління ПАТ 
«Банк інвестицій та 
заощаджень»», «Положен-
ня про Наглядову раду ПАТ 
«Банк інвестицій та 
заощаджень»», Кодексу 
корпоративного управлін-
ня ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень».

10. Затвердити нові редакції «Положення 
про загальні збори акціонерів ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень»», «Положення 
про Правління ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень»», «Положення про Наглядо-
ву раду ПАТ «Банк інвестицій та заоща-
джень»», Кодексу корпоративного 
управління ПАТ «Банк інвестицій та заоща-
джень» та ввести їх в дію з моменту 
державної реєстрації Статуту ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень»

11. Прийняття рішення про 
припинення повноважень 
членів Спостережної ради 
у зв’язку з їх переобран-
ням.

11. Припинити повноваження всіх членів 
Спостережної ради Товариства з 
01.05.2018 року з метою їх наступного 
переобранням.

12. Обрання членів 
Наглядової ради ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень», 
затвердження умов 
цивільно-правових 
договорів, трудових 
договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх 
винагороди, обрання 
особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів 
(контрактів) з членами 
Наглядової ради.

12. Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства» 
проект рішення по даному питанню не 
включається до повідомлення акціонерам.
Кумулятивне голосування.
Затвердити умови цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з членами Наглядової 
ради.
Обрати Голову Правління особою, яка 
уповноважується на підписання договорів 
з членами Наглядової ради ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень».

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 ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: http://www.bisbank.com.ua

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

- кожний акціонер може персонально ознайомитись з матеріалами щодо 
загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2018 року за місцезнаходженням 
Київського відділення №7 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адре-
сою м. Київ, вул. Жилянська 35;

- термін ознайомлення - до 22 квітня 2018 року у робочі дні, робочий час 
з 09.00 до 18.00 у кімнаті № 305; в день проведення загальних зборів – під 
час та у місці їх проведення;

- відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів 
від 22 квітня 2018 року – Корпоративний секретар ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень», начальник управління інвестицій та корпоративних прав - 
Стеценко Н.А.

7) Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть ко-
ристуватися після отримання повідомлення про проведення загаль-
них зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть викорис-
товуватися:

- Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

Інформація в повідомленні про проведення річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
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до проекту порядку денного загальних зборів ПАТ «Банк інвестицій та зао-
щаджень», а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ 
«Банк інвестицій та заощаджень», кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу зазначеного органу.

- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядо-
вої ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду незалежного члена Наглядової ради. 

- 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, а також кількості акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу Наглядової ради.

- Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань.

- Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерів надсилається Спостережною 
радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

- Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропо-
зицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних 
зборів.

- У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акці-
онерів відповідальна особа 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 пропо-
зицій акціонерів.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

- Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» може бути інша 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-

рів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 
загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, 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 пред-
ставника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голо-
сування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9) Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
01.01.2018  01.01.2017

Усього активів  4 342 665 4 580 484
Основні засоби (за залишковою вартістю)  25 867  19 817
Запаси  227  142
Сумарна дебіторська заборгованість  3 966  486
Гроші та їх еквіваленти 284 028  313 556
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  9 333  7 782
Власний капітал  542 886  540 982
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  500 000  500 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 410 339  213 343
Поточні зобов'язання і забезпечення 2 389 440  980 453
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  9 333  7 782
Середньорічна кількість акцій (шт.)  500 000  500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

 18,67 15,56 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління
ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень»

_________
(підпис)

Омельченко О.В.
(ініціали та прізвище керівника)

15.03.2018 року
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік для опубліку-
вання в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне товариство «Ро-
менське пiдприємство « Агротехсервiс», 14007336 Сумська обл. , Ромен-
ський р-н, 42004, м. Ромни, вул. Полтавська, 121 (05448) 77486, 77481

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 16.03.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.14007336.emitents.org

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності ПП АФ «ПрофАудитЕксперт», 31651407

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Чергові, 20.04.2017р. кворум 100% По-
рядок денний загальних зборiв акцiонерiв: 1) Про обрання лiчильної 
комiсiї Товариства 2)Про обрання голови та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 3) Звiт правлiння Товариства за 2016 рiк та прий-
няття рiшення за наслiдками його розгляду. 4) Звiт наглядової ради Товари-
ства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5) Звiт 
ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшеня за наслiдками 
його розгляду. 6) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк;  
7) Про розодiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства а 2016 рiк 8)Про при-
пинення повноважень голови та членiв наглядової ради Товариства 9) Про 
обрання членiв наглядової ради Товариства 10) Затвердження цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядовлї ради, вста-
новлення розмiру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважу-
ється на пiдписання вищезазначених договорiв з членами наглядової ради 
Товариства. 11) Про припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної 
комiсiї Товариства 12) Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства  
13) Затвердження цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з чле-
нами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, а також обран-
ня особи, що уповноважуються на пiдписання вищезазначених договорiв з 
членами ревiзiйної комiсiї Товариства 14) Про попереднє надання згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв. Результати розгляду питань 
порядку денного:

1. Обрати лiчильну комiсiю на рiчних загальних зборах акцiонерiв Това-
риства у складi 3 (трьох) осiб, а саме: Сороку Вiктора Михайловича – голо-
вою лiчильної комiсiї, а Гайкалову Людмилу Андрiївну та Сiтак Оксану 
Григорiвну – членами лiчильної комiсiї. 2. Обрати Кривушу Вiктора Павло-
вича – головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Солошенка 
Володимира Сергiйовича – секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 3. Затвердити звiт правлiння Товариства за 2016 рiк . 4. Затрер-
дити звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 5. Затвердити звiт 
ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт Товари-
ства за 2016 рiк. 7. Отриманий Товариством за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi в 2016 роцi прибуток у розмiрi 1103,00 тис грн., 
направити на розвиток Товариства.Дивiденди не нараховувати та не випла-
чувати . 8. Припинити повноваження голови наглядової ради – Свiрського 
Геннадiя Анатолiйовича, членiв наглядової ради Товариства:Сагана Петра 
Павловича та Солошенка Володимира Сергiйовича, 20.04.2017 року. 9. Об-
рати членами наглядової ради Товариства: Свiрського Геннадiя 
Анатолiйовича, Сагана Петра Павловича, Солошенка Володимира 
Сергiйовича на строк передбачений статутом Товариства, а саме: до на-
ступних рiчниї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 10. Затвердити 
цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради Товариства ,Встано-
вити, що зазначенi цивiльно-правовi договори є безоплатними.Уповноважи-
ти Голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Кривушу Вiктора 
Павловича пiдписати з обраними членами наглядової ради затвердженi 
цивiльн – правовi договори. 11. Припинити повноваження голови ревiзiйної 
комiсiї Товариства – Реви Михайла Олексiйовича, члена ревiзiйної комiсiї 
Товариства: Чепурко Лiлiї Миколаївни, 20.04.2017 року. 12. Обрати членами 
ревiзiйної комiсiї Товариства Реву Михайла Олексiйовича, Чепурко Лiлiю 
Миколаївну та Юхту Наталiю Миколаївну на строк передбачений статутом 
Товариства, а саме на 3 (три) роки. 13. Затвердити цивiльно-правовi дого-
вори з членамиревiзiйної комiсiї Товариства. Встановити, що зазначенi 
цивiльно-правовi договори є безоплатними. Уповноважити голову рiчних за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства – Кривушу Вiктора Павловича 
пiдписати з обраними членами ревiзiйної комiсiї затвердженi цивiльно-
правовi договори. 14. Поперекдньо надати згоду на вчинення Товариством 
значних правочинникiв (ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є 
предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства) за попереднього по-
годження з наглядовою радою, якi вчинятимуться Товариством у ходi його 
поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного)року з дня проведен-
ня цих загальних зборiв акцiонерiв граничною сукупною вартiстю не бiльше 
25 000,00 тис. грн., предметом (характером) яких є: - Одержання Товари-

ством кредитiв/ позик (прийняттягрошових зобовязань), гарантiй та/або 
одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; - Передача рухо-
мого та нерухомого майна (майнових прав) Товарисьтва в заставу/iпотеку 
та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобовязань (в 
т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобовязань будь-яких 
третiх осiб. Надати наглядовiй радi Товариства повноваження без додатко-
вого рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Погоджувати умови значних 
правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть уклада-
тись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведенн цих загальних 
зборiв акцiонерiв: - Погоджувати/зазначати перелiк рухомого та нерухомого 
майна(майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в за-
ставу/iпотеку, придбанню, тощо; - Надати згоду (погодження) на укладання 
головою правлiння або особою, що виконує його обовязки, попередньо 
схвалених у цьому пунктi порядку денного загальними зборами значних 
правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.Уповноважити гоову 
правлiння Товариства або осбу, що виконує його обовязки, протягом 1 (од-
ного) року з дати проведення цих загальних зборiв акцiонерiв здiйснювати 
всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв, 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення яких надано цими за-
гальними зборами акцiонерiв,, виключно на пiдставi погоджених з наглядо-
вою радою Товариства рiшень про їх укладення.

Позачергові 05.12.2017р кворум 98.384% Збори вiдбулися за iнiцiативою 
наглядової ради. Порядок денний загальних зборів: 1. Обрання лічиль-
ної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «РОМЕНСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». Обрання голови та секретаря поза-
чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». Припинення 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДО-
ДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО-
ТЕХСЕРВІС». Затвердження плану перетворення ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО-
ТЕХСЕРВІС» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РО-
МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». Обрання комісії з припи-
нення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».2 . Затвердження порядку і умов 
здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» в ТОВАРИСТВО З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГ-
РОТЕХСЕРВІС». 3. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГ-
РОТЕХСЕРВІС» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГ-
РОТЕХСЕРВІС». 4. Затвердження порядку та строку заявлення вимог кре-
диторами в зв’язку з припиненням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом 
перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».5. Затвердження 
оцінки та умов викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» у акціонерів, які ви-
магають цього, у разі, коли ці акціонери зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішен-
ня про припинення товариства шляхом його перетворення в товариство з 
додатковою відповідальністю та звернулись до Товариства з письмовою 
вимогою.6. Про зупинення обігу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС. Результати 
розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію на поза-
чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». У складі 
3 осіб, а саме: Сороку Віктора Мхайловича – головою лічильної комвісії, а 
Юхту Наталію Миколаївну та Сітак Оксану Григорівну – членами лічильної 
комісії 2. Обрати Феденка Олександра Віталійовича – головою позачерго-
вих загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», а Солошенка 
Володимира Сергійовича, секретарем позачергових загальних зборів акціо-
нерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». 3. Припинити ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 
шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» яке буде зна-
ходитися за місцезнаходженням: 42004,Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Полтавська,121.При перетворенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» все його 
майно, права та обовязки, які йому належать переходять до його правонас-
тупника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕН-
СЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 4. Затвердити план перетво-
рення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 
у відповідності до вимог ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства». 
5. Збори вiдбулися за iнiцiативою наглядової ради. Порядок денний за-
гальних зборiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС». 2. Об-
рання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС». 3. Припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКО-
ВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС». 4. Затвердження плану перетворення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС». 5. Обрання комiсiї з 
припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС». 6. Затвердження порядку i умов 
здiйснення перетворення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» в ТОВАРИСТВО З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС». 7. Затвердження порядку та умов обмiну акцiй 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» на частки в статутному капiталi ТО-
ВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС». 8. Затвердження порядку та строку 
заявлення вимог кредиторами в зв’язку з припиненням ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКО-
ВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС». 9. Затвердження оцiнки та умов викупу акцiй 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» у акцiонерiв, якi вимагають цього, у 
разi, коли цi акцiонери зареєструвалися для участi у загальних зборах та 
голосували проти прийняття загальними зборами рiшення про припинення 
товариства шляхом його перетворення в товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю та звернулись до Товариства з письмовою вимогою.  
10. Про зупинення обiгу акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС Результати розгляду 
питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiюна позачергових за-
гальних зборах акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС». У складi 3 осiб, а 
саме: Сороку Вiктора Мхайловича – головою лiчильної комвiсiї, а Юхту 
Наталiю Миколаївну та Сiтак Оксану Григорiвну – членами лiчильної комiсiї 
2. Обрати Феденка Олександра Вiталiйовича – головою позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС», а Солошенка Воло-
димира Сергiйовича, секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС». 3. Припинити ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКО-
ВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» яке буде знаходитися за мiсцезнаходженням: 
42004,Сумська обл., м.Ромни, вул. Полтавська,121.При перетвореннi 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» все його майно, права та обовязки, 
якi йому належать переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» 4. Затвердити план перетворення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» у вiдповiдностi до ви-
мог ст. 81 Закону України «Про акцiонернi товариства». 5. Обрати комiсiю з 
припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» у складi: голова комiсiї – Кривуша 
Вiктор Павлович, паспорт серiї МА №487870, виданий Роменським МРВ У-
країни в Сумськiй областi 28.05.1998 року, iдентифiкацiйний номер 
2077313970; член комiсiї – Бiльченко Людмила Миколаївна, паспорт серiї 
МВ №046531, виданий Роменським МРВ України в Сумськiй областi 
07.06.2002 року, iдентифiкацiйний номер 2263804427 та член комiсiї – Фе-
дина Тетяна Володимирiвна, паспорт серiї МА №958657, виданий Ромен-
ським МРВ України в Сумськiй областi 08.08.2001 року, iдентифiкацiйний 
номер 2776609265, на термiн до завершення процедури припинення 
емiтента шляхом перетворення. Надати комiсiї з припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» повноваження на здiйснення всiх необхiдних заходiв 
щодо забезпечення перетворення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» в ТОВАРИСТВО 
З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» вiдповiдно до чинного законодавства України. Комiсiї з 
припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 

ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» здiйснювати свою дiяльнiсть за адре-
сою мiсцезнаходження Товариства, а саме: 42004, Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Полтавська, 121. Визначити, що з моменту обрання комiсiї з припинен-
ня до неї переходять повноваження щодо управлiння справами ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС». Встановити, що на засiданнях комiсiї з припинення 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» кожен член комiсiї має один голос, а 
рiшення приймаються на її засiданнях бiльшiстю голосiв. 6. Затвердити на-
ступний порядок i умови здiйснення перетворення: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» (код 
ЄДРПОУ 14007336, мiсцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Полтавська, 121), розмiр статутного капiталу – 1 592 349 (один мiльйон 
п’ятсот дев’яносто двi тисячi триста сорок дев`ять) гривень 00 копiйок, 
кiлькiсть акцiонерiв – 986 осiб, перетворюється на ТОВАРИСТВО З ДОДАТ-
КОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» (код ЄДРПОУ 14007336, мiсцезнаходження: 42004, 
Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121). Перетворенням акцiонерного 
товариства визнається змiна органiзацiйно-правової форми акцiонерного 
товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав i обов'язкiв 
пiдприємницькому товариству - правонаступнику згiдно з передавальним 
актом. Всi акцiонери (їх правонаступники) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС», акцiї 
яких не були викупленi, стають засновниками (учасниками) ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС». Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» 
буде мiстити вiдомостi про склад засновникiв (учасникiв) iз зазначенням 
розмiру частки кожного засновника (учасника) станом на день його затвер-
дження. Розподiл часток ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» 
вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж 
акцiонерами у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС», що перетворю-
ється. Розмiр статутного капiталу товариства, що створюється шляхом пе-
ретворення акцiонерного товариства, на дату його створення дорiвнюватиме 
розмiру статутного капiталу акцiонерного товариства, що перетворюється, 
зменшеному на загальну номiнальну вартiсть акцiй, що не пiдлягають 
обмiну. Не пiдлягатимуть обмiну акцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС», викупленi 
цим товариством, якi на дату прийняття рiшення про припинення товари-
ства шляхом перетворення не проданi та/або не анульованi вiдповiдно до 
Закону України «Про акцiонернi товариства». Здiйснення перетворення 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» 
вiдповiдно до дiючого законодавства складається з основних наступних 
етапiв: 1. Визначення ринкової вартостi акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» та її за-
твердження наглядовою радою; 2. Повiдомлення всiх акцiонерiв про про-
ведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС», в установленому законодавством України порядку; 3. 
Прийняття позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» шля-
хом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС», 
обрання комiсiї з припинення, затвердження плану перетворення, затвер-
дження порядку i умов здiйснення перетворення, затвердження порядку та 
умов обмiну акцiй акцiонерного товариства на частки в статутному капiталi 
товариства-правонаступника та затвердження вiдповiдного порядку та 
строку заявлення вимог кредиторами; 4. Звернення до органу, що здiйснює 
державну реєстрацiю для внесення до ЄДР запису про прийняття рiшення 
про припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕН-
СЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» шляхом перетворення та опри-
люднення вiдповiдних вiдомостей в порядку, встановленому чинним зако-
нодавством України, протягом 3 робочих днiв з дати прийняття рiшення про 
припинення; 5. Повiдомлення кредиторiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» для за-
явлення їх вимог: - протягом 30 днiв з дати прийняття загальними зборами 
акцiонерiв рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення шля-
хом письмового повiдомлення про це кредиторiв Товариства i опублiкування 
в офiцiйному друкованому органi НКЦПФР повiдомлення про ухвалене 
рiшення у вiдповiдностi до вимог ст. 82 Закону України «Про акцiонернi то-
вариства». Кредитор, вимоги якого до акцiонерного товариства, дiяльнiсть 
якого припиняється внаслiдок перетворення, не забезпеченi договорами за-
стави чи поруки, протягом 20 днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про 
припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про 
здiйснення на вибiр Товариства однiєї з таких дiй: забезпечення виконання 
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зобов’язань шляхом укладення договорiв застави чи поруки, дострокового 
припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та вiдшкодування 
збиткiв, якщо iнше не передбачено правочином мiж Товариством та креди-
тором; - протягом 3 робочих днiв з дати прийняття загальними зборами 
акцiонерiв рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення шля-
хом письмового повiдомлення органу, що здiйснює державну реєстрацiю 
для оприлюднення повiдомлення про припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконав-
чої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї 
юридичних осiб, у тому числi у формi вiдкритих даних вiдповiдно до Закону 
України «Про доступ до публiчної iнформацiї» у вiдповiдностi до вимог  
ст.ст. 105, 107 Цивiльного кодексу України. Вiдповiдно до ст. 105 Цивiльного 
кодексу України, вимоги кредиторiв задовольняються Товариством протя-
гом 2 мiсяцiв з дня оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо припи-
нення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС»; 6. У встановлений чинним законо-
давством України строк, подання пакету документiв до НКЦПФР для зупи-
нення обiгу акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕН-
СЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС»; 7. Здiйснення обов’язкового 
викупу акцiй у акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС», якi мають право ви-
моги щодо здiйснення обов’язкового викупу належних їм акцiй i вимагають 
цього вiдповiдно до чинного законодавства України та у встановленi строки; 
8. Проведення iнвентаризацiї активiв та пасивiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС»; 9. Задоволення чи вiдхилення вимог кредиторiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС»; 10. Складення проекту передаваль-
ного акту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС»; 11. Повiдомлення всiх акцiонерiв 
про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС», в установленому законодавством України порядку; 12. 
Не ранiше закiнчення строку для заявлення вимог кредиторiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» (два календарнi мiсяцi з дня оприлюднення 
повiдомлення про припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» на офiцiйному 
веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну 
полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб, у тому числi у формi 
вiдкритих даних вiдповiдно до Закону України «Про доступ до публiчної 
iнформацiї»), проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» на яких буде затверджено звiт комiсiї 
з припинення та передавальний акт ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС»; 13. Прове-
дення установчих зборiв учасникiв (засновникiв) товариства-правонаступника 
та прийняття вiдповiдних рiшень, а саме: про створення ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС», формування його статутного капiталу, затвердження 
його установчих документiв, обрання (призначення) його органiв управлiння, 
затвердження передавального акту та iншi; 14. Здiйснення обмiну акцiй 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» на частки у статутному капiталi ТО-
ВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС»; 15. У встановлений чинним законо-
давством України строк, подання пакету документiв до НКЦПФР для скасу-
вання реєстрацiї випуску акцiй та анулювання свiдоцтва про реєстрацiю 
випуску акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС»; 16. Звернення до органу, що здiйснює 
державну реєстрацiю для проведення державної реєстрацiї припинення 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС»; 17. Звернення до органу, що здiйснює 
державну реєстрацiю для проведення державної реєстрацiї ТОВАРИСТВА 
З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС»; 18. Пере-
творення вважається завершеним з дати внесення до ЄДР запису про при-
пинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» та про реєстрацiю ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС». 7. Затвердити наступний порядок та умови обмiну 
акцiй акцiонерного товариства на частки пiдприємницького товариства-
правонаступника: Всi акцiонери (їх правонаступники) ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС», акцiї яких не були викупленi, стають засновниками 
(учасниками) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РО-
МЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС». Статут ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» буде мiстити вiдомостi про склад засновникiв 
(учасникiв) iз зазначенням розмiру частки кожного засновника (учасника) 

станом на день його затвердження. Розподiл часток ТОВАРИСТВА З ДО-
ДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi 
акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС», що перетворюється. Акцiї ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» конвертуються в частки правонаступника ТОВАРИ-
СТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» з коефiцiєнтом 1 та розподiляються 
серед його учасникiв iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що 
було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС». При 
здiйсненнi обмiну розмiр частки учасника у статутному капiталi товариства 
з додатковою вiдповiдальнiстю повинен дорiвнювати розмiру загальної 
номiнальної вартостi акцiй, якi належали йому у статутному капiталi 
акцiонерного товариства, на дату затвердження установчих документiв то-
вариства, що створюється в результатi перетворення. З дати державної 
реєстрацiї ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕН-
СЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» його учасникам будуть видава-
тись вiдповiднi свiдоцтва про володiння частками у статутному капiталi ТО-
ВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС». Видача буде здiйснюватись за 
мiсцезнаходженням цього Товариства у робочi днi з 10 години 00 хвилин до 
14 години 00 хвилин. Свiдоцтва про володiння часткою видаються на весь 
розмiр статутного капiталу. Термiн отримання свiдоцтва про володiння част-
ками необмежений. 8. Зобов’язати комiсiю з припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» вжити всiх можливих заходiв щодо виявлення 
кредиторiв, письмово повiдомити всiх кредиторiв Товариства про припинен-
ня ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» шляхом перетворення в ТОВАРИ-
СТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» та опублiкувати вiдповiдне 
повiдомлення в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку протягом 30 днiв з дати прийняття за-
гальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення Товариства шляхом 
перетворення у вiдповiдностi до вимог ст. 82 Закону України «Про акцiонернi 
товариства». Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпеченi догово-
рами застави чи поруки, протягом 20 днiв пiсля надiслання йому 
повiдомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою 
вимогою про здiйснення на вибiр товариства однiєї з таких дiй: - забезпе-
чення виконання зобов'язань шляхом укладення договорiв застави чи по-
руки; - дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредито-
ром та вiдшкодування збиткiв, якщо iнше не передбачено правочином мiж 
Товариством та кредитором. У разi якщо кредитор не звернувся у строк, пе-
редбачений законодавством України, до Товариства з письмовою вимогою, 
вважається, що вiн не вимагає вiд Товариства вчинення додаткових дiй 
щодо зобов'язань перед ним. 2. Вiдповiдно до ст.ст. 105, 107 Цивiльного ко-
дексу України встановити наступний порядок заявлення вимог кредиторами 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС», а саме: кредитори ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» можуть вимагати вiд нього припинення або достроко-
вого виконання зобов'язання шляхом надання (надiслання поштою) 
ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» за його мiсцезнаходженням письмо-
вої вимоги, що повинна мiстити наступну iнформацiю та документи: - розмiр 
вимоги, визначений в грошовiй сумi; - пiдстави вимоги; - належно завiренi 
копiї документiв, що пiдтверджують вимоги до Товариства. 3. Вiдповiдно до 
ст. 105 Цивiльного кодексу України встановити строк заявлення вимог кре-
диторами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС», а саме: два календарнi мiсяцi з дня 
оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконав-
чої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї 
юридичних осiб, у тому числi у формi вiдкритих даних вiдповiдно до Закону 
України «Про доступ до публiчної iнформацiї». 9. Акцiонери ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС», якi зареєструвалися для участi у позачергових загаль-
них зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рiшення 
про його припинення шляхом перетворення мають право вимагати 
обов’язкового викупу належних їм акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» шляхом 
звернення до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» з письмовою вимогою про їх викуп. 
Цiна викупу акцiй не може бути меншою за ринкову вартiсть, визначену 
вiдповiдно до ст. 8 Закону України «Про акцiонернi товариства». Затвердити 
цiну викупу акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕН-
СЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» в розмiрi – 0 (нуль) гривень 44 
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копiйки за 1 просту iменну акцiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС», що визначена, 
станом на 14.11.2017 року, у вiдповiдностi до висновку про вартiсть об’єкту 
оцiнки, наданого суб’єктом оцiночної дiяльностi – Фiзичною особою-
пiдприємцем «Процай Свiтланою Олександрiвною» (сертифiкат СОД 
№837/15 вiд 29.10.2015 року, виданий Фондом державного майна України. 
Свiдоцтво про реєстрацiю в Державному реєстрi оцiнювачiв вiд 27.04.2009 
року №7457, видане Фондом державного майна України) вiд 15.11.2017 
року. Викуп акцiй у акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачерго-
вих загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами 
рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» шляхом його перетво-
рення, здiйснюється на пiдставi письмових вимог. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» протя-
гом не бiльш як 5 робочих днiв пiсля прийняття загальними зборами 
акцiонерiв рiшення про його припинення шляхом перетворення, в порядку 
встановленому його статутом, повiдомляє акцiонерiв, якi мають право ви-
магати обов’язкового викупу акцiй, про право вимоги обов’язкового викупу 
акцiй iз обов’язковим зазначенням iнформацiї, передбаченої ч. 2 ст. 69 За-
кону України «Про акцiонернi товариства». Протягом 30 днiв пiсля прий-
няття загальними зборами рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» шляхом його перетворення акцiонер, який має намiр 
реалiзувати зазначене право, подає ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВА-
РИСТВУ «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» вiдповiдну 
письмову вимогу. У вимозi акцiонера про обов'язковий викуп акцiй мають 
бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання 
(мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу 
яких вiн вимагає. До письмової вимоги акцiонером мають бути доданi копiї 
документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiї ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС», станом на дату подання вимоги. Протягом 30 днiв 
пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» здiйснює оплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазна-
ченою в повiдомленнi про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що на-
лежать акцiонеру, а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi 
для набуття ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РОМЕНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» права власностi на акцiї, обов'язкового 
викупу яких вiн вимагає. 10. Зобов`язати комiсiю з припинення ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС» протягом десяти робочих днiв пiсля прийняття цими 
загальними зборами рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» шля-
хом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю подати до 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку пакет документiв 
на зупинення обiгу акцiй. 

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не прий-
малось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 4746 4155
Основні засоби (за залишковою вартістю) 943 1022
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 897 511
Сумарна дебіторська заборгованість 2819 2571
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 11
Власний капітал 4248 3599
Статутний капітал 1592 1592
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2656 2007

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

0 -2

Поточні зобов'язання і забезпечення 498 558
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.10189 0.17317

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.10189 0.17317

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6369396 6369396
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПрАТ «СК АСКО ДС» 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства.

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВ-
НІЧНИЙ», Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 37, 
84205.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 27.04.2018р., об 
11.00 годині, конференц-зал №1, за адресою: Україна, Донецька область, 
м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 37, 84205.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
10.00г. Час закінчення реєстрації: 11.00г.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: 23.04.2017р.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів
Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі 

Іваненка Олександра Михайловича, Богданова Євгена Володимировича та 
Неживок Ганни Борисівни.

Обрати головою Загальних зборів Матушевського Євгена Леонідовича.
Обрати секретарем Загальних зборів Кравченко Ірину Олегівну.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господар-

ської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за результа-
тами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р та прийняття рішення за 
результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовіль-
ною.

4. Затвердження результатів діяльності та річного звіту Товариства за 
2017р. 

Проект рішення: Затвердити результати діяльності та річну фінансову 
звітність Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження порядку розподілу збитку.
Проект рішення: Збиток, отриманий 2017р., у розмірі 7592992,26 (Сім 

мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дві гривні 
двадцять шість копійок) гривень погасити за рахунок нерозподіленого при-
бутку минулих років.

6. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства 
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного то-

вариства «Страхова компанія АСКО-Донбас Північний»» шляхом викла-
дення Статуту у новій редакції. Підписання нової редакції Статуту Товари-
ства доручити Голові Загальних зборів Матушевському Євгенові 
Леонідовичу та секретарю Загальних зборів Кравченко Ірині Олегівні.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація: http://askods.com/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: Місце 
ознайомлення: Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, 
буд. 37, третій поверх, кабінет генерального директора №2. Посадова осо-
ба Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: генеральний директор Матушевський Євген Леонідович. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, 
робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів  - 
також у місці їх проведення. 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих ак-
ціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до 
зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з 
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 
днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення за-
гальних зборів.

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 однако-
вого змісту.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ»
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Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, 
визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» озна-
йомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
у випадку участі та голосування на Загальних зборах представника акціоне-
ра за довіреністю надається оригінал довіреності або нотаріальна завірена 
копія довіреності, яка підтверджує відповідні повноваження представника. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 87290 86114
Основні засоби 40253 35566
Довгострокові фінансові інвестиції 567 1797
Залишок коштів у централізованих 
страхових резервних фондах

5525 5910

Запаси 564 814
Сумарна дебіторська заборгова-
ність 

6173 6725

Грошові кошти та їх еквіваленти 32681 33527
Частка перестраховика у страхових 
резервах

577 535

Нерозподілений прибуток 13793 20417
Власний капітал 64082 65469
Статутний капітал 29339 29339
Довгострокові зобов'язання 20563 18405
Поточні зобов'язання 2645 2240
Чистий прибуток (збиток) (7593) 75
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16299600 16299600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

279 350

Наглядова рада ПрАТ «СК АСКО ДС».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА» 

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерно-
го товариства «Логістичний центр КАЛИНІВКА» (код ЄДРПОУ 33124753, 
місцезнаходження: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. 
Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5) відбудуться 20 квітня 2018 року о 
11 годині 00 хвилин за київським часом за адресою: 08623, Київ-
ська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустрі-
альна, буд.5, актова зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 20 квітня 2018 року з 10.30 год. до 10.45 год. за адресою: 
08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, 
вул. Індустріальна, буд.5, актова зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 16.04.2018 року.

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів, складеного станом на 01.03.2018 р., кількість 
осіб, включених до переліку –3 (три) особи, яким належить 26 075 (двад-
цять шість тисяч сімдесят п’ять) штук простих акцій. Кількість акцій, які на-
дають право голосу (голосуючих акцій) для вирішення питань, що відно-
сяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства – 26 075 
(двадцять шість тисяч сімдесят п’ять) штук простих акцій.

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. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в 
акціо нера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціо-
нера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах акціонерів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю - ак-
ціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. 
Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціо-
нер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому 
органі товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного То-
вариства. Представник акціонера голосує на загальних зборах кількістю 
голосуючих акцій, яка зазначена в довіреності.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 19 квітня 2018 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю з 09.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) 
за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинів-
ка, вул. Індустріальна, буд. 5, кімната 2/13. 

Особа, що проводить ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – 
Свічинський С.С. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів 
особа – Голова Правління Бондар С.В.

20 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у міс-
ці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен-
ня загальних зборів акціонерів.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», Това-
риство до початку загальних зборів у встановленому порядку зобов’язане 

надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонер-
не товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання одна-
кового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

ПРОЕКТ порядку денного:
1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правлін-

ня Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Ревізора та балансу 

Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансової 

діяльності Товариства у 2017 році. 
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 

роботи у 2017 році.
7. Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством рішень та 

укладених правочинів. 
8. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2018-2019 роках.
9. Про обрання Ревізора Товариства.
10. Про затвердження умов договору з Ревізором Товариства та визна-

чення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з 
Ревізором Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Логістичний центр 

КАЛИНІВКА» (тис.грн)

Найменування показника
період

звітній попере-
дній

Усього активів 225040 109 298
Основні засоби (за залишковою вартістю) 90513 85 728
Запаси 36 27
Сумарна дебіторська заборгованість 6059 4 866
Гроші та їх еквіваленти 342 468
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -12262 -12 969
Власний капітал 103943 103 236
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 26075 26 075
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5467 5 539
Поточні зобов'язання і забезпечення 115630 523
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

707 1 298

Середньорічна кількість акцій (шт.) 26 075 26 075
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,0271 0,0498

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.lc-k.com.ua/osobl

Контактні телефони +380 50 419 42 62
ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА» 

Правління ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«АКОРДБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнахо-
дження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про скликання 19 
квітня 2018 року річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК», початок Зборів о 12 год. 00 хв., місце проведення: м.Київ, вул.Сте-
ценко, буд.6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зал засідань.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
4. Звіт Спостережної Ради про результати діяльності у 2017 році. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради.
5. Звіт Правління про результати діяльності у 2017 році. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності у 2017 році. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фі-

нансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2017 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.

8. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
10. Затвердження Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРД-

БАНК».
11. Внесення змін до Положення про Загальні збори Акціонерів  

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРД-

БАНК» шляхом викладення його у новій редакції.
13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПуАТ «КБ 

«АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.
14. Внесення змін до Положення про корпоративне управління  

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.
15. Припинення повноважень Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРД-

БАНК».
16. Визначення строку, на який обираються члени Наглядової Ради  

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
17. Обрання членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
18. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами На-

глядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання таких контрактів.

19. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

20. Схвалення значних правочинів.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься  

19 квітня 2018 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення 
зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
датиметься станом на 24 годину 13 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного, додається.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів, та додаткова інформація, що 
вимагається законодавством, розміщуються на власному веб-сайті  
ПуАТ «КБ «Акордбанк» www.accordbank.com.ua.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів, - 07.03.2018. Загальна кількість акцій та голо-
суючих акцій станом на 07.03.2018 - 225 667 (Двісті двадцять п’ять тисяч 
шістсот шістдесят сім) штук.

Для реєстрації учаснику Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» необхідно мати паспорт. Представникам акціонерів, крім паспорту, - 
засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право 
представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ін-
тереси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі. Керівник юри-
дичної особи-акціонера, крім паспорту, має надати витяг із Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, статут юридичної особи-акціонера та, якщо це передбачено 
статутом юридичної особи-акціонера, рішення уповноваженого органу юри-
дичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосу-
вання на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіре-
ність на право участі та голосування у Загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це уста-
новчими документами цієї юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування і представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено таким завданням щодо 
голосування.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, від-
веденого на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого 
представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління 
ПуАТ  «КБ «АКОРДБАНК», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Представник акціонера, під час голосування бюлетенем, підписує бюле-
тень, зазначає у ньому своє прізвище, ім’я, по батькові та те, що він діє як 
представник.

Всі акціонери мають можливість ознайомитись з документами, 
пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись 
до Голови Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» або Голови Прав-
ління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, ПуАТ 
«КБ «АКОРДБАНК», приймальня, тел. (+38044) 5939960, у робочі дні, з 
10:00 до 17:00. Відповідальною особою за ознайомлення з документами є 
Голова Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а у разі його відсут-
ності - Голова Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо но-
вих кандидатів до складу Наглядової Ради, кількість яких не може переви-
щувати її кількісного складу. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного подаються у строк не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Зборів і повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради подаються у 
строк не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів і мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціоне-
ра (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалеж-
ного члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Пропозиції подаються за адресою місцезнаходження ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК». Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера (або наймену-
вання відповідно до статуту юридичної особи-акціонера), який її вносить, 
кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»* 

(тис. грн.)
Найменування показника На 01.01.2018 На 01.01.2017
Усього активів 634 040 456 117
Грошові кошти та їх еквіваленти 276 671 100 235
Кошти в інших банках - -
Кредити та заборгованість клієнтів 275 833 295 312
Цінні папери в портфелі банку на продаж 60 60
Основні засоби та нематеріальні активи 8 057 5 517
Усього зобов‘язань 445 955 369 248
Кошти банків - -
Кошти клієнтів 430 140 244 842
Нерозподілений прибуток (34 813) 653
Власний капітал 188 085 82 615
Статутний капітал 231 309 120 027
Незареєстрований статутний капітал - -
Чистий прибуток (збиток) (10 066) (35 466)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 159 932 106 184
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 417 376

* Показники можуть коригуватися за результатами здійснення Банком 
річних коригуючих проводок.

Довідки за телефоном (+38044) 5939960.
Голова Спостережної  Ради Космін А.Ф. 

Додаток
до повідомлення про скликання 19.04.2018 

річних Загальних зборів акціонерів 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:

Питання відповідно до 
проекту порядку 
денного

Проекти рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного

1. Обрання голови та 
членів Лічильної 
комісії Загальних 
зборів.

1.1. Призначити Лічильну комісію у наступному 
складі: Голова Лічильної комісії - Бенівська Ганна 
Василівна, заступник начальника управління ін-
вестиційного бізнесу банку; члени Лічильної ко-
місії: Кирилішина Тетяна Вікторівна, начальник 
управління по роботі з персоналом банку, Глуш-
ко Людмила Миколаївна, головний економіст 
управління інвестиційного бізнесу банку.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
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2. Обрання секретаря 
Загальних зборів.

2.1. Обрати секретарем Загальних зборів Гуса-
ка Вадима Петровича, начальника управління 
інвестиційного бізнесу банку.

3. Затвердження 
регламенту роботи 
Загальних зборів.

3.1. Затвердити наступний регламент робо-
ти Загальних зборів: з кожного питання поряд-
ку денного оголошується доповідач, доповідачу 
з питання порядку денного надається не біль-
ше 10 хв., учаснику обговорення надається не 
більше 3 хв. для виступу та/або звернення, пи-
тання щодо роботи Зборів надаються Голові 
Зборів у письмовому вигляді, переривання про-
цесу голосування забороняється, під час голо-
сування слово нікому не надається, підсумки 
голосування, що відбувалося під час проведення 
Зборів, підбиваються Лічильною комісією і ого-
лошуються відразу після їх підбиття.

4. Звіт Спостережної 
Ради про результати 
діяльності у 2017 році. 
Прийняття рішення за 
наслідками розгляду 
звіту Спостережної 
Ради.

4.1. Затвердити Звіт Спостережної Ради ПуАТ 
«КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 
2017 році (Додаток №3 до протоколу Загальних 
зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.04.2018).
4.2. Визнати діяльність Спостережної Ради ПуАТ 
«КБ «АКОРДБАНК» у 2017 році задовільною.

5. Звіт Правління про 
результати діяльності 
у 2017 році. Прийняття 
рішення за наслідками 
розгляду звіту 
Правління.

5.1. Затвердити Звіт Правління ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2017 
році (Додаток №4 до протоколу Загальних зборів 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.04.2018).
5.2. Визнати діяльність Правління ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» у 2017 році задовільною.

6. Звіт Ревізійної комісії 
про результати 
діяльності у 2017 році. 
Прийняття рішення за 
наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії.

6.1. Затвердити Звіт з висновками Ревізійної 
комісії ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результа-
ти діяльності у 2017 році (Додаток №5 до про-
токолу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» від 19.04.2018).

7. Звіт (висновок) 
зовнішнього аудитора 
за результатами 
перевірки фінансової 
звітності ПуАТ «КБ 
«Акордбанк» за 
2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками 
розгляду висновків 
зовнішнього аудиту.

7.1. Затвердити Аудиторський висновок (звіт 
незалежного аудитора) ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-
фінанси» щодо перевірки фінансової звітності 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідно до міжна-
родних стандартів за рік, що закінчився 31 
грудня 2017 року, та заходи за результатами 
розгляду висновку зовнішнього аудитора, за-
значені у ньому (Додаток №6 до протоколу За-
гальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 
19.04.2018).

8. Затвердження 
річного звіту (річних 
результатів діяльнос-
ті) ПуАТ «КБ «Акорд-
банк» за 2017 рік.

8.1. Затвердити річну фінансову звітність 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2017 рік (Додаток 
№7 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» від 19.04.2018), в тому числі:
- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2017 
року;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний 
дохід за 2017 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2017 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за прямим ме-
тодом за 2017 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2017 рік.
8.2. Затвердити фінансовий результат діяль-
ності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжна-
родними стандартами фінансової звітності 
(Додаток №8 до протоколу Загальних зборів 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.04.2018).
8.3. Правлінню банку оприлюднити річну фінан-
сову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 
2017 рік разом з аудиторським висновком у 
встановленому порядку, про що повідомити На-
ціональний банк України.

9. Розподіл прибутку 
(покриття збитків) 
ПуАТ «КБ «Акорд-
банк».

9.1. Не покривати суму збитку, отриманого за 
результатами діяльності ПуАТ «КБ «Акорд-
банк» у 2017 році в розмірі згідно з Додатком 
№8 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» від 19.04.2018.

10. Затвердження 
Положення про 
Наглядову Раду ПуАТ 
«КБ «АКОРДБАНК».

10.1. Затвердити Положення про Наглядову 
Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №9 до 
протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» від 19.04.2018).
10.2. Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК», затверджене Загальними збо-
рами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 
19.04.2018, набирає чинності з моменту його 
затвердження.

10.3. Положення про Спостережну Раду ПуАТ 
«КБ «АКОРДБАНК», затверджене Загальними 
зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 
16.01.2018, втрачає чинність одночасно з на-
бранням чинності Положенням про Наглядову 
Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженим 
Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» від 19.04.2018.

11. Внесення змін до 
Положення про 
Загальні збори 
Акціонерів ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» 
шляхом викладення 
його у новій редакції.

11.1. Внести зміни до Положення про Загальні 
збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шля-
хом викладення його у новій редакції та затвер-
дити нову редакцію Положення про Загальні 
збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (До-
даток №10 до протоколу Загальних зборів 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.04.2018).

12. Внесення змін до 
Положення про 
Правління ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» 
шляхом викладення 
його у новій редакції.

12.1. Внести зміни до Положення про Правління 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення 
його у новій редакції та затвердити нову ре-
дакцію Положення про Правління ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК» (Додаток №11 до протоколу За-
гальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 
19.04.2018).

13. Внесення змін до 
Положення про 
Ревізійну комісію 
ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» шляхом 
викладення його у 
новій редакції.

13.1. Внести зміни до Положення про Ревізійну 
комісію ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердити нову 
редакцію Положення про Ревізійну комісію ПуАТ 
«КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №12 до протоко-
лу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 
19.04.2018).

14. Внесення змін до 
Положення про 
корпоративне 
управління ПуАТ «КБ 
«Акордбанк» шляхом 
викладення його у 
новій редакції.

14.1. Внести зміни до Положення про корпора-
тивне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шля-
хом викладення його у новій редакції та затвер-
дити нову редакцію Положення про 
корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» (Додаток №13 до протоколу Загальних 
зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.04.2018).

15. Припинення 
повноважень 
Спостережної Ради 
ПуАТ «КБ «Акорд-
банк».

15.1. Припинити повноваження діючої (на мо-
мент проведення Загальних зборів ПуАТ «КБ 
«Акордбанк» 19.04.2018) Спостережної Ради 
ПуАТ «КБ «Акордбанк» у складі Голови Спосте-
режної Ради Косміна Анатолія Федоровича, чле-
нів Спостережної Ради: Гулея Анатолія Івано-
вича, Кінзерського Володимира Миколайовича, 
Кузимкiва Зiновiя Володимировича, Мiщенко 
Сергія Олександровича, Папроцького Ореста 
Теодоровича, Фесенко Світлани Іллівни, з мо-
менту обрання Загальними зборами акціонерів 
ПуАТ «КБ «Акордбанк» 19.04.2018 (шляхом ку-
мулятивного голосування) нового складу На-
глядової Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк».

16. Визначення строку, 
на який обираються 
члени Наглядової 
Ради ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК».

16.1. Затвердити строк, на який обираються 
члени Наглядової Ради Загальними зборами ак-
ціонерів 19.04.2018, - три роки.

17. Обрання членів 
Наглядової Ради ПуАТ 
«КБ «АКОРДБАНК».

 Члени Наглядової Ради обираються кумулятив-
ним голосуванням з числа кандидатів, що пропо-
нуються акціонерами, тому складання проекту 
рішення з цього питання не передбачене.

18. Затвердження 
умов контрактів, що 
укладатимуться з 
членами Наглядової 
Ради ПуАТ «КБ 
«АКОРДБАНК», а 
також обрання особи, 
яка уповноважується 
на підписання таких 
контрактів.

18.1. Укласти із новообраними членами Нагля-
дової Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» відповідні до-
говори (контракти) згідно із законодавством 
про діяльність акціонерних товариств, проек-
ти зазначених договорів (контрактів) затвер-
дити (Додаток №14 до протоколу Загальних 
зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.04.2018).
18.2. Уповноважити на укладення від імені ПуАТ 
«КБ «Акордбанк» зазначених договорів (контр-
актів) Голову Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» 
(або особу, яка виконує обов’язки у разі його від-
сутності).

19. Затвердження 
Положення про 
винагороду членів 
Наглядової Ради ПуАТ 
«КБ «АКОРДБАНК».

19.1. Затвердити Положення про винагороду 
членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 
(Додаток №15 до протоколу Загальних зборів 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.04.2018).

20. Схвалення значних 
правочинів.

20.1. Схвалити значні правочини, вчинені ПуАТ 
«КБ «АКОРДБАНК» у строк з 27.06.2017 по 
18.04.2018 включно, без обмеження кола осіб, 
суми, валюти та інших умов, на яких вчинялись 
такі правочини.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента. ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯВІР-КРЗ», 24583124, 
вул. Бориспільська, 9, м. Київ, 02096, Україна, (044) 566-36-06

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 16 березня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію. www.patyvir.kiev.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», 36391522

5. Інформація про загальні збори: 5. Інформація про загальні збори: 
21.04.2017 р. Товариством проведені річні загальні збори. Кворум зборів: 
92,838% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися 
на загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Затвердження рішен-
ня Наглядової Ради про обрання голови та секретаря загальних зборів 
акціонерів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціоне-
рів. 3.Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду. 4.Припинення повноважень членів Наглядової ради То-
вариства. 5.Визначення кількісного складу Наглядової ради. 6.Обрання 
членів наглядової ради. 7.Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообрани-
ми членами Наглядової ради. Встановлення розміру винагороди членів 
Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 8.Припинен-
ня повноважень членів Ревізійної комісії. 9.Обрання членів Ревізійної ко-
місії. 10.Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. 11.Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 12.Затвердження річного звіту товариства.  
13.Розподіл прибутку і збитків товариства. Виплата дивідендів. 14.Зміна 
типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну 
типу Товариства. 15.Зміна найменування Товариства. Визначення дати 
набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства. 16.Вне-
сення змін до Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності 
рішенням про внесення змін до Статуту Товариства. 17.Прийняття рішен-
ня про вчинення значного правочину. Прийняття рішення про попереднє 
схвалення значних правочинів. Прийняття рішення про вчинення право-
чину, у вчиненні якого є заінтересованість. 18.Визнання інформації конфі-
денційною.

Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не 
надходило.

Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секрета-
ря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної комісії; за-
тверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства; 
прий нято рішення щодо затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 
2016 рік та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішен-
ня щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та 
визначення кількісного складу Наглядової ради; обрано членів Наглядової 
ради; прийнято рішення щодо затвердження умов цивільно-правових дого-
ворів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообра-
ними членами Наглядової ради та встановлення розміру винагороди членів 
Наглядової ради; обрано особу, яка уповноважується на підписання дого-
ворів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства; прийнято рішен-
ня щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії; питання щодо 
обрання членів Ревізійної комісії знято з розгляду; прийнято рішення щодо 
затвердження звіту Правління Товариства за 2016 рік та прийнято рішення 
за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження звіту 
Ревізійної комісії (Ревізора) за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження річного звіту Товари-
ства; прийнято рішення щодо розподілу прибутку і збитків Товариства та 
виплати дивідендів; прийнято рішення щодо зміни типу Товариства та ви-
значено дату набрання чинності рішенням про зміни типу Товариства; прий-
нято рішення щодо зміни найменування Товариства та визначено дату на-
брання чинності рішенням про зміни найменування Товариства; прийнято 
рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства та визначено дату на-
брання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства; при-
йнято рішення щодо вчинення значного правочину; прийнято рішення щодо 
попереднього схвалення значних правочинів; прийнято рішення щодо вчи-
нення правочину, у вчиненні якого є заінтересованість; прийнято рішення 
щодо визнання інформації конфіденційною. Загальні збори відбулися, всі 
питання порядку денного, крім пит.9, були розглянуті, про що складено Про-
токол № 1.

6. Інформація про дивіденди: сума нарахованих дивідендів: 120500,00 грн, 
сума виплачених/перерахованих дивідендів 104 410,78 грн. дата складен-
ня переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 26.07.2017р. 
що за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось, про це також зазначається).

Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОГРЕБИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, місцезнаходження: 22200, Вінницька об-

ласть, місто Погребище, вул.Богдана Хмельницького 126, електро-
нна адреса par@00426354.pat.ua, тел/факс(04346)21240)

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 
23.04.2018 року, о 10.00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: Вінниць-
ка область, місто Погребище, вулиця Богдана Хмельницько-
го,  126, адмінбудинок Товариства, актова зала (актова зала нуме-
рації 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 - на 24 годину 17.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що 
посвідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах своєму представникові (або кільком пред-
ставникам) та має право у 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 та-
кож 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 по-
рядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-
рів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 
зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу 
засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016-
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 році, прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків 
Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звіт-
ності Товариства за 2016-2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) То-
вариства за 2016-2017 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 власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні Товариства»: http://www.00426354.pat.ua.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, 
робочий час за адресою Товариства: Вінницька область, місто Погре-
бище, вулиця Богдана Хмельницького 126, адмінбудинок товариства, 
відділ кадрів (нумерація кімнат відсутня), а в день зборів, за місцем їх 
проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами Тарасюк Микола Олександрович, тел.(04346)  
2-12-40.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні. Директор ПрАТ «Погребищенське АТП 10537» М.О. Тарасюк.
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Річна інформація емітента 
за 2017 рік

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВ-
СЬКА РИБОВОДНО-
МЕЛIОРАТИВНА СТАНЦIЯ» , 
00701984, Львівська , Миколаївський, 
81632, село Гонятичi, д/в, (032) 245-05-35,

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

16.03.2018

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

http://mrms.informs.net.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Нацiональна академiя 
управлiння», 16476880, 03148, м.Київ, 
вул. Гната Юри, 9, (044) 242-10-93, 242-24-46

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

16.03.2018

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

www.nam.kiev.ua

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

емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОТЛОМОНТАЖ". 2. Код 
за ЄДРПОУ 01415967. 3. Місцезнаходження 46008, м. Тернопiль, вул. Ми-
трополита Шептицького, буд. 23. 4. Міжміський код, телефон та факс 0352 
52 39 90 0352 23 53 87. 5. Електронна поштова адреса kotlomontaj01415967@
ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації www.kotlomontag.ter.net.ua.  
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким на-
лежить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 

публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій пу-
блічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення: Згiдно даних перелiку акцiонерiв, яким надсилати-
меться письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв 
складеного станом на 12.03.2018 року (отримано вiд депозитарної установи 
ПАТ "Кредобанк" 16.03.2018 року) пакет акцiй фiзичної особи збiльшився:

- частка в загальнiй кiлькостi акцiй фiзичної особи становила 37,674254% 
i становить 37,938680% та частка в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
фiзичної особи становила 46,726871% i становить 46,901016%.

III. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

Директор Хрома Олена Назарiвна 16.03.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Дружба - ВМ» (код ЄДРПОУ 00414262, місцезнаходження: 23622, 
Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74) 
відбудуться 21 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 23622, 
Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевчен-
ка, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал №1. Реєстрація акціо-
нерів та їх представників відбудеться з 09:00 до 09:45 год. за місцем 
проведення загальних зборів на підставі документів, що посвідчують 
особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати до-
кумент, оформлений відповідно до чинного законодавства України. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у цих загаль-
них зборах - 17 квітня 2018 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1.Обрання 
членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» 
(далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних 
зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.та перспекти-
ви діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту директора Товариства. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії.5. Звіт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства за 2017 р. 7. Перерозподіл прибутку від фінансово-
господарської діяльності за 2017 р. Про порядок планового розподілу 
прибутків за 2018 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами 
роботи в 2017 р.8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у 
відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та 
обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту.9. 
Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення 
їх у новій редакції. 10. Прий няття рішення про припинення повноважень 
голови та членів Наглядової ради. 11.Обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та члена-
ми Наглядової ради. 13.Про порядок списання основних засобів Товари-

ства. 14. 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. Акціонери до 
проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань 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 11.00 за адресою місцезнахо-
дження товариства: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура 
Копіївська, вул. Шевченка, 74, кабінет «бухгалтерія», а в день проведен-
ня загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– головний бухгалтер Міськова М.О. Телефон для довідок: (04335) 44-7-
92. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного річних загальних зборів, розміщена на 
власному веб-сайті товариства за адресою http://atdrugba.com.ua 

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

Найменування показника  період
звітний попередній

Усього активів 171698 140698
Основні засоби (за залишковою вартістю) 64973 62526
Запаси 37581 24153
Сумарна дебіторська заборгованість 7918 6703
Гроші та їх еквіваленти 13774 8572
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 141689 106495
Власний капітал 26949 26949
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1293 1293
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 4640 5961
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5173987 5173987
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -

Наглядова рада ПАТ «Дружба - ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖБА - ВМ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВПРОДМАШ» 

(код ЄДРПОУ 30034636, місцезнаходження: м. Харків, вул. Лодзька, 7) 
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів 

акціонерів,
які відбудуться 26 квітня 2018 р. о 10.00 год. 
за адресою: м. Харків, вул. Лодзька, 7, кім. 1

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 9.30 до 9.45 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 Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 87302 61397
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20084 12278
Запаси 9006 7839
Сумарна дебіторська заборгованість 1508 51
Гроші та їх еквіваленти 5097 7172
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 40256 32518
Власний капітал 40655 32917
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 69 69
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 5499 4624
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 13270 10823
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 13 11

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 20 квітня 2018 р., за три робочі дні до дня 
проведення зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.prodmash.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: 61001, м. Харків, 
вул. Лодзька, 7, кім. 1 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - 
директор Мащенко Олександр Володимирович. А також права надані акціо-
нерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представни-
ком 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. Пред-
ставник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів 
відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо го-
лосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визна-
чено 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 пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 

Телефон для довідок: (057) 758-5355. 
Директор ПрАТ «ХАРКІВПРОДМАШ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧУМАК»
2. Код за ЄДРПОУ 
24106105
3. Місцезнаходження 
74800 місто Каховка Козацька,3
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0552) 448500 (0552) 448550
5. Електронна поштова адреса 
office@chumak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.chumak.com
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 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою Товариства 
13.03.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу засідання На-
глядової ради Товариства від 13.03.2018.

Левчук Андрій Володимирович (згода на розкриття паспортних даних не 
надана ) обрано на посаду Голова Наглядової ради.

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

«Чумак», Фінансовий директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Голова Наглядової ради Товариства Левчук Андрій Володимирович 

обраний на посаду членами Наглядової ради з їх числа та є представни-
ком акціонера - компанії «Чумак Холдінгс Лімітед» (Chumak Holdings 
Limited)

Посадова особа Коломойченко Жанна Федорівна (паспорт: серія МО 
номер 649993 виданий 22.02.1999 р. Каховський РВ УМВС України в 
 Херсонській області), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена з 
посади 13.03.2018 у зв’язку з переведенням на іншу посаду (наказ № 38-п 
від 13.03.2018) .

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.07.1998.
Рішення про призначення прийнято 13.03.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу № 38-пр від 

13.03.2018.
Посадова особа Марков Вадим Єліферійович (паспорт: серія МР номер 

440208 виданий 04.09.2014 р. Цюрупинський РС УДМС України в Херсон-
ській області), призначена на посаду Головний бухгалтер 14.03.2018.

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

27.08.2012 по 07.08.2017 - ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат», головний 
бухгалтер; з 19.08.2017 по 09.03.2018 - ТОВ «РЕМКАРДАН», головний бух-
галтер.

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

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2.
Генеральний директор К.П.Шевченко

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧУМАК»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІЕМОС» 
(код за ЄДРПОУ 31632688, місцезнаходження:  

62485, Харківська обл., Харківський район, 
с.м.т. Покотилівка, вул. Жихарська 88 )

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів 
акціонерів, 

які відбудуться 27 квітня 2018 р. о 12:00годин
за адресою: Харківська обл., Харківський район, с.м.т. Покотилівка, 

вул. Жихарська, 88, кімн. №1
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-

ведення зборів з 11:20 до 11:45 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 директора про підсумки фінансово-господарської діяльності то-

вариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт ревізора товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
9. Про виплату дивідендів.
10. Затвердження Контракту директора АТ «ПОЛІЕМОС» Апалькової.
11. Про поповнення обігових коштів; отримання кредитів, позик, депози-

тів
12. Публікація річного звіту.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 17 325 17 216
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16 206 17 064

Запаси 24 206 11 938
Сумарна дебіторська заборгованість 40 515 36 869
Гроші та їх еквіваленти 1 687 879
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 41 365 28 783
Власний капітал 43 627 28 045
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 685 1 685
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 921 1 463
Поточні зобов'язання і забезпечення 53 529 41 557
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 15 582 8 228
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 685 1 685
Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію 
(грн)

9,24673 4,88269

Дата складення переліку акціонерів, якімають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 23 квітня 2018 р., за три робочі дні до дня 
проведення зборів. 

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Харківська 
обл., Харківський район, с.м.т. Покотилівка, вул. Жихарська 88, кімн. №1 з 
понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Апалько-
ва О.О.

А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про 
акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІЕМОС»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВФОРМВИДАВ»

(код за ЄДРПОУ 02426140, місцезнаходження: 61003, м. Харків, пров. 
Слюсарний, 1)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 р. о 15:00 год 

за адресою: м. Харків, пров. Слюсарний, 1, кабінет директора.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-

ведення зборів з 14:00 до 14:40 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ГОЛОСУВАННЯ):
1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2.Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забез-

печення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3.Обрання голови та секретаря зборів.
4.Про порядок проведення загальних зборів.
5.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

голосування.
6.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.

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

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

9. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
11.Відкликання Наглядової ради Товариства
12.Відкликання Ревізора Товариства.
13.Обрання Наглядової ради Товариства.
14.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

15.Обрання Ревізора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 3456,30 3231,40
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1760,20 1809,30
Запаси 836,50 802,70
Сумарна дебіторська заборгованість 654,50 417,50
Гроші та їх еквіваленти 9,50 34,60
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1481,20 1425,20
Власний капітал 2579,90 2523,90
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1010,00 1010,00
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0,5 0,5

Поточні зобов'язання і забезпечення 875,90 707,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 56,0 274,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6 6
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

9,33 45,68

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 18 квітня 2018 р., за три робочі дні до дня 
проведення зборів. 

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: м. Харків., 
провулок Слюсарний, 1, кабінет директора з понеділка по п’ятницю з 10-00 
до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами – директор Кулик І.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 про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи 
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних 
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирі-
шує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призна-
чити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган акціонерного товариства. 

Тел. для довідок: (057) 731-21-36.

Наглядова рада АТ «ХАРКІВФОРМВИДАВ»

загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цихпитань.

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

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не 
можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 

зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних збо-
рах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, 
якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого 
представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який 
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий ор-
ган акціонерного товариства.

Телефон для довідок: (0572) 783-46-22(23)
Директор АТ «ПОЛІЕМОС»

(код за ЄДРПОУ 00387134, місцезнаходження: 62608, Харківська обл., 
Великобурлуцький р-н, селище Підсереднє, вул. Центральна, 10) 

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 р. о 12:00 год. за адресою: 
62608, Харківська обл., Великобурлуцький р-н, с. Підсереднє, вул. Цен-
тральна, 10 (2-й поверх, відділ кадрів)

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 11:30 до 11:45 год. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ): 

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-

безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
4. Про порядок проведення загальних зборів.

5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 
та кумулятивного голосування. 

6. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ак-
ціонерного Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

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

8. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДСЕРЕДНЄ»
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13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 304454 774421
Основні засоби (за залишковою вартістю) 72769 69189
Запаси 88308 68463
Сумарна дебіторська заборгованість 127260 118897
Гроші та їх еквіваленти 1276 7315
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 220158 186837
Власний капітал 238826 205505
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3507 3507
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 43800 51038
Поточні зобов’язання і забезпечення 21828 17878
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 33321 84401
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14027400 14027400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів 
акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 62608, Хар-

ківська обл., Велико-Бурлуцький р-н, с. Підсереднє, вул. Центральна, 10, 
2-й поверх, відділ кадрів, з понеділка по п’ятницю з 10-00  
до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами - головний бухгалтер Ярощук Т.П. 

А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про 
акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не 
можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних збо-
рах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, 
якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого 
представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який 
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий ор-
ган акціонерного товариства. 

Тел. для довідок: (252) 9- 42-35 
Наглядова рада ПРАТ «ПІДСЕРЕДНЄ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛАКС» 
(код за ЄДРПОУ 22648813, місцезнаходження: 61070, м. Харків, 

вул. Академіка Проскури, б. 1 корп. 12) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться
30 квітня 2018 р. о 13:00 год за адресою: 

61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, б. 1 корп. 12 (2 поверх, 
кабінет 202 зал засідань) 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 12.15 до 12.45 год. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
(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 підсумки фінансово-господарської 

діяльності акціонерного Товариства за 2017 р. 
6. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
7. Затвердження Положення про Ревізора ПрАТ «ЕЛАКС».
8. Відкликання Ревізора товариства.
9. Обрання Ревізора товариства. 
10. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
12. Про доповнення видів діяльності Товариства
13. Попереднє схвалення значних правочинів та надання згоди на укла-

дення Товариством кредитного договору з АТ «ОТП Банк» або з АТ «Райф-
файзен Банк Аваль».

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 60702 47086
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4212 1789
Запаси 11566 13996
Сумарна дебіторська заборгованість 21986 12654
Гроші та їх еквіваленти 18013 12642
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 41441 34401
Власний капітал 41594 34554
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 19108 12532

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 8210 2279
Середньорічна кількість акцій (шт.) 800 800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис.грн) 10,26 2,85

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 24 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 – 
http://elaks.in.ua/page/reports .

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: 
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів ак-

ціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, звертатися за адресою: м. Харків, вул. Академі-
ка Проскури, б. 1 корп. 12, 2 поверх, каб. 206 з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 
17-40 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами - Генеральний директор Кольчік І.Й. А також права надані акціо-
нерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи 
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних 
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирі-
шує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призна-
чити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган акціонерного товариства. 

Тел. для довідок: (057) 760-42-79 
Генеральний директор ПрАТ «ЕЛАКС»  І.Й. Кольчік

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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(код за ЄДРПОУ 00387177, місцезнаходження: 62625, Харківська обл., 
Великобурлуцький р-н, селище Федорівка, вул. Праці, будинок 1) 
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів ак-

ціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 р. о 14:00 год за адресою: 
62625, Харківська обл., Великобурлуцький р-н, с. Федорівка, вул. Пра-
ці, 1, бухгалтерія товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 13:40 до 13:50 год. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ): 

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-

безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
6. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ак-

ціонерного Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

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

8. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 16284 16903
Основні засоби (за залишковою вартістю) 488 579
Запаси 19 56
Сумарна дебіторська заборгованість 15768 16264
Гроші та їх еквіваленти 10 4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 420 433
Власний капітал 6616 7226
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5430 5430
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 3800 3822

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 13 12
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21721120 21721120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 62625, 
Харківська обл., Великобурлуцький р-н, с. Федорівка, вул. Праці, 1, 2-й по-
верх, бухгалтерія, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – директор Буткевич Л.М.

А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про 
акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи 
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних 
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирі-
шує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призна-
чити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган акціонерного товариства. 

Тел. для довідок: (0252) 76-2-46
 Наглядова рада ПРАТ «ФЕДОРІВСЬКЄ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕДОРІВСЬКЕ» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕСЕЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО 
МОЛОКА» (далі Товариство), код за ЄДРПОУ 00446546, місцезнахо-
дження: 57001 Миколаївська область, р-н Веселинiвський, смт. Весе-
линове вул. Будiвельникiв, 30, повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2018 року об 14.00 год. 
за адресою: 57001 Миколаївська область, р-н Веселинiвський, смт. Ве-
селинове вул. Будiвельникiв, 30 кабінет № 1. Реєстрація акціонерів для 
участі у загальних зборах буде проводитись 19 квітня 2018 р за місцем про-
ведення загальних зборів. 

Початок реєстрації акціонерів – 13.00 год, закінчення реєстрації – 
13.30 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів: 13 квітня 2018 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: 57001 Ми-
колаївська область, р-н Веселинiвський, смт. Веселинове 
вул. Будiвельникiв, 30 кабінет бухгалтера, з 10.00 до 17.00 години, а та-
кож у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Чухлєб В. Й. Довідки за телефоном: (05163) 21431

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : 
veselinovosom.pat.ua

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт генерального директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішен-

ня за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами 

розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за 

результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 
6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
8. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог за-

конодавства
9. Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та надан-

ня повноважень на укладання такого правочину.
Генеральний директор 
ПАТ «Веселинівський завод СЗМ»  В.С.Чухлєб

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Приватне акціонерне товариство «Гребінки-Хлібопродукт»
(код за ЄДРПОУ 00688491, місцезнаходження: 08662, Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Індустріальна, буд. 3)
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів 

акціонерів, 
які відбудуться 23 квітня 2018 р. о 15:00 год. за адресою: 
08662, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки,  

вул. Індустріальна, буд. 3, в актовому залі.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-

ведення 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 

голосування.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 8489 8143
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4904 4907
Запаси 183 183
Сумарна дебіторська заборгованість 811 473
Гроші та їх еквіваленти 11 18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5148 -5395
Власний капітал -1797 -2044
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 86 86
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 10286 10187
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3 247
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8581 8581
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,3496096 28,7845239

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах станом на 24 годину 17 квітня 2018 р., за три робочі дні до дня 
проведення зборів. 

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Київська 
обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Індустріальна, буд. 3 бухгалте-
рія з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний 
бухгалтер Луценко Тетяна Анатоліївна. 

А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про 
акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи 
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних 
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирі-
шує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призна-
чити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган акціонерного товариства. 

Тел. для довідок: (045) 717-10-52 
Генеральний директор ПрАТ «Гребінки-Хлібопродукт»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕБІНКИ-ХЛІБОПРОДУКТ»

Приватне акціонерне товариство «Бетон»
Код за ЄДРПОУ 30661791

(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9), 
повідомляє про проведення річних 

Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 20 квітня 2018 року о 14-00 за адре-

сою: 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9, 
кабінет Директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день прове-
дення зборів за місцем проведення зборів з 13-00 до 13-45 год. на підставі 
документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхід-

но мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згід-
но з чинним законодавством України. 

Загальна кількість простих іменних акцій – 74 877 акцій, у т.ч. голосую-
чих – 67 806 акцій.

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

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комі-

сії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту Загальних зборів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕТОН»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»
(надалі також – Товариство)

(Код за ЄДРПОУ: 00481198, місцезнаходження: 04080 м. Київ, 
вул. Фрунзе (Кирилівська), 63)

ДОПОВНЕННЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» за рішенням Наглядової ради Това-
риства (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)), опублікованого в ВІДОМОСТІ НКЦПФР 
16.03.2018р. № 52(2805): 

.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2017р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 4 859 721 4 377 953

Основні засоби 2 314 107 2 041 299
Довгострокові фінансові інвестиції 140 240 287 157
Запаси 1 051 321 879 547
Сумарна дебіторська заборгованість 1 300 106 1 125 930
Грошові кошти та їх еквіваленти 53 947 44 020
Нерозподілений прибуток 3 292 456 2 521 488
Власний капітал 46 939 23 869
Статутний капітал 36 366 36 366
Довгострокові зобов’язання 112 636 370 889
Поточні зобов’язання 1 371 324 1 425 341
Чистий прибуток 839 090 677 202
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 273 200 7 273 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 610 2 522

Затверджено Наглядовою радою ПАТ «ФАРМАК»
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3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бе-
тон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПрАТ «Бетон» 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.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Бе-
тон» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 4198 7356
Основні засоби 2031 2401
Запаси 2646 6874
Сумарна дебіторська заборгованість 1550 453
Гроші та їх еквіваленти 2 29
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)
Власний капітал
Зареєстрований статутний капітал 749 749
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 35 35

Поточні зобов’язання і забезпечення 7760 11049
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-2315 -2076

Середньорічна кількість акцій (шт.) 74877 74877
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Бетон», на якому розміщується ін-
формація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проек-
ту порядку денного: www. pratbeton@ukr.net

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до За-
гальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39609, Україна, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9, ПрАТ «Бетон», кабінет 
Директора, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх прове-
дення.

Від дати надіслання /отримання повідомлення акціонери користуються 
всіма правами, визначеними ст.36, 38 закону України «Про акціонерні това-
риства» (надалі – статті) протягом строку, визначеного статтями.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю регу-
люється ст.39 закону України «Про акціонерні товариства».Відповідальна 
особа – Директор Міхалевич В.В.Телефон для довідок: (05366) 4-21-61.

Наглядова рада ПрАТ «Бетон»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «Бетон» ________ В.В. Міхалевич 01.03.2018 р . (дата)
(найменування посади) (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ ПРИЛУКИ 96
2. ПРАТ А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ ПРИЛУКИ 97
3. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «ГОРЛИЦЯ» 17
4. ПАТ АВТОКАПІТАЛ 114
5. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12354 59
6. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15339 25
7. ПРАТ АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ 151
8. ПРАТ АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 94
9. ПРАТ АЗОВКАБЕЛЬ 160
10. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 151
11. ПРАТ АНДЕЗИТ 56
12. ПРАТ АНТАЛ-ЕКСПЕРТ 128
13. ПРАТ АНТАЛ-ЕКСПЕРТ 129
14. ПРАТ АРКАДА 32
15. ПАТ АРКЦИЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 155
16. ПРАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 58
17. ПРАТ АТОЛЛ ХОЛДІНГ 153
18. ПАТ АТП АТЛАНТ 29
19. ПАТ БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 146
20. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 23
21. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 41
22. ПРАТ БАХМУТСЬКИЙ ЗАВОД «БУДДЕТАЛЬ» 112
23. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 77
24. ПРАТ БЕТОН 83
25. ПРАТ БЕТОНМАШ 157
26. ПРАТ БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 113
27. ПРАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 60
28. ПРАТ БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 65
29. ПРАТ БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП 56
30. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 145
31. ПАТ БОРЩІВГАЗ 158
32. ПАТ БРАВО ТДМ 171
33. ПРАТ БРОДІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 93
34. ПРАТ БУДМОНТАЖ 58
35. ПРАТ БУДМОНТАЖ 60
36. ПРАТ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ 161
37. ПАТ ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА 82
38. ПРАТ ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК» 66
39. ПРАТ ВІДРОДЖЕННЯ 40
40. ПАТ ВІЙТОВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ 154
41. ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 110
42. ПРАТ ВІННИЦЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА «ПРОМСІЛЬГОСПІЗОЛЯЦІЯ» 20
43. ПАТ ВІННИЦЬКЕ ОСГВП ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ 157
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
44. ПАТ ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ. Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО 168
45. ПРАТ ВНЗ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ 77
46. СПРАТ ВОДОЛІЙ 60
47. ПРАТ ВТОРПОЛІМЕРМАШ 159
48. ПРАТ ГАЛІМПЕКС-КЛАВДІЇВСЬКА ФАБРИКА ЯЛИНКОВИХ ПРИКРАС 24
49. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 57
50. ПРАТ ГОТЕЛІ ТРУСКАВЦЯ 90
51. ПАТ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС БРАТИСЛАВА 101
52. ПРАТ ГРАНДІНВЕСТ 164
53. ПРАТ ГРЕБІНКИ-ХЛІБОПРОДУКТ 83
54. ПРАТ ГУД ФУД ПЛЮС 12
55. ПРАТ ГУД ФУД ПЛЮС 14
56. ПРАТ ГУД ФУД ПЛЮС 166
57. ПРАТ ДЕЛЬТА-СЕРВІС 63
58. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ 59
59. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 67
60. ПРАТ ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ-2 150
61. ПРАТ ДОЛИНКА 53
62. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 98
63. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 156
64. ПАТ ДРУЖБА-ВМ 78
65. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 120
66. ПАТ ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ 116
67. ПАТ ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ 147
68. ПРАТ ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ 118
69. ПАТ ЕКОТЕКСТИЛЬ 33
70. ПРАТ ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ 136
71. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 149
72. ПРАТ ЕЛАКС 81
73. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШИНА 70
74. ПАТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 17
75. ПАТ ЕЛЬВОРТІ 61
76. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 62
77. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 91
78. ПАТ ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 94
79. ВАТ ЗАВОД ВЕСТА 27
80. ПРАТ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 27
81. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА МЕТАЛООСНАСТКИ 55
82. ПАТ ЗАВОД МЕТАЛОПРИЛАД 126
83. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 56
84. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 109
85. ПРАТ ЗІНЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 131
86. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА 144
87. ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА 143
88. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ 120
89. ПРАТ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 68
90. ПРАТ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ 26
91. ПАТ ІРОКС 89
92. ПРАТ ІСТА-ЦЕНТР 32
93. ПРАТ ІТТ-ПЛАЗА 123
94. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 36
95. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 59
96. ПАТ КАТІОН 127
97. ПАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 92
98. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 26
99. ПРАТ КИЇВМЕТАЛОПРОМ 117
100. ПРАТ КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ 168
101. ПРАТ КІМОЛ 157
102. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» 48
103. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 70
104. ПРАТ КОНКОРД ФІНАНС 18
105. ПРАТ КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ 21
106. ПРАТ КОРДОН 51
107. ПАТ КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР’ЄР 132
108. ПАТ КОТЛОМОНТАЖ 77
109. ПАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 136
110. ПАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 51
111. ПРАТ КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО 40
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
112. ПРАТ КРИВБАСТЕХНОПРОМ 154
113. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539 159
114. ПАТ КРИСТАЛБАНК 169
115. ПРАТ ЛАНТМАННЕН АКСА 19
116. ПРАТ ЛАНТМАННЕН АКСА 170
117. ПРАТ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА 47
118. ПАТ ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 28
119. ПРАТ ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО 74
120. ЗАТ ЛЬВІВСЬКЕ СКЛО 145
121. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 97
122. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №1 37
123. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 105
124. ПРАТ ЛЬОНОКОМБІНАТ СТАРОСАМБІРСЬКИЙ 128
125. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ» 65
126. ПРАТ МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» 52
127. ПРАТ МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ 171
128. ПРАТ МЕРКУРІЙ – V 95
129. ПРАТ МЕТАЛЛИСТ 42
130. ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 103
131. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКА РИБОВОДНОМЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ 65
132. ПРАТ МТ КОНСАЛТІНГ 152
133. ПРАТ НА СПОРТИВНІЙ 134
134. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ» 75
135. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІСКРА» 15
136. ПРАТ НОВА СИСТЕМА 73
137. ПРАТ НОВАТОР 126
138. ПРАТ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 115
139. ПРАТ НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 34
140. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 62
141. ПАТ ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 19
142. ПРАТ ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 166
143. ПРАТ ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ 99
144. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 144
145. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-508 15
146. ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ 55
147. ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ 63
148. ПРАТ ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД 63
149. ПРАТ ПІДСЕРЕДНЄ 80
150. ПАТ ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ 29
151. ПРАТ ПЛЕМСЕРВІС 18
152. ПРАТ ПМК № 28 ВОДБУД 63
153. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ГАДЯЧГАЗ» 51
154. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МАРІУПОЛЬГАЗ» 21
155. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 112
156. ПАТ ПОГРЕБИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10537 50
157. ПРАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 160
158. ПРАТ ПОЛІЕМОС 79
159. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 16
160. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 169
161. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ 93
162. ПРАТ ПРОДМАГТОРГ 11
163. ПРАТ ПРОДМАГТОРГ 14
164. ПРАТ ПРОДМАГТОРГ 163
165. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»
67

166. ПАТ ПРОМТЕХНОЛОГІЯ 20
167. ПАТ РАДАБАНК 69
168. ПРАТ РАТНІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 111
169. ПРАТ РАХІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 62
170. ПРАТ РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА 138
171. ПРАТ РІВНЕАВТОШЛЯХБУД 68
172. ПРАТ РІВНЕНАФТОБАЗА 35
173. ПРАТ РІДКІСНІ ГАЗИ 52
174. ПРАТ РОДИНА 76
175. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 43
176. ПРАТ РОСИЧІ 135
177. ПРАТ РОСИЧІ 137
178. ПАТ СИСТЕМА 25
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
179. ПРАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ 71
180. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №24 127
181. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 130
182. ПРАТ СТАРОСАЛТІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 171
183. ПРАТ СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 112
184. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» 100
185. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 38
186. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» 23
187. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» 15
188. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 46
189. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ БЛАКИТНИЙ ПОЛІС 167
190. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 31
191. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТІЯ» 111
192. ПРАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 129
193. ПРАТ СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 24
194. ПРАТ ТЕРА 96
195. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЗНЯКИ 138
196. ПРАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 135
197. ПАТ ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557 126
198. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА 133
199. ПАТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА 141
200. ПАТ УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ 139
201. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО 32
202. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 145
203. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (УКРНДІАТ) 13
204. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО РОЗРОБЦІ 

МАШИН І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИЧНИХ МАС, ГУМИ І ШТУЧНОЇ ШКІРИ 
«УКРНДІПЛАСТМАШ» 

30

205. ПРАТ УКРКОМУНКОМПЛЕКТ 156
206. ПРАТ УКРМЕДІАІНВЕСТ 22
207. ПРАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 164
208. ПРАТ УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 39
209. ПРАТ ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНОФІЛЬТР» 165
210. ПАТ ФАРМАК 126
211. ПАТ ФАРМАК 83
212. ПАТ ФАСТІВСЬКА МЕБЕЛЬНА ФАБРИКА 92
213. ПРАТ ФЕДОРІВСЬКЕ 82
214. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 22
215. ПРАТ ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» 113
216. ПРАТ ФІТОФАРМ 158
217. ПРАТ ФОРА РІТЕЙЛ 137
218. ПРАТ ХАРКІВПРОДМАШ 78
219. ПАТ ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА 76
220. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 72
221. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПЛІНФА» 107
222. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 

«ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»
73

223. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ»

71

224. ПРАТ ХАРКІВФОРМВИДАВ 80
225. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ МІСЬКОГО 

ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
53

226. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 66
227. ПАТ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ 10
228. ПРАТ ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 57
229. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ЗАХИСТУ ХЛІБОПРОДУКТІВ 54
230. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154 106
231. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 108
232. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 90
233. ПАТ ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ 54
234. ПРАТ ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС 159
235. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ 142
236. ПРАТ ЧУМАК 79
237. ПАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 154
238. ПАТ ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО СВІТАНОК 140
239. ПАТ ШЛІФВЕРСТ 64
240. ПАТ ЮНЕКС БАНК 124
241. ПАТ ЯВІР-КРЗ 50
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18053/1
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
16.03.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815
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